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N:o I.

Öfver Kung Niordians Hög

vid Åshusby i Norrsunda socken.

Skåden I, som raska

Än i härnad braska,

Skåden Tidens aska

Af Kung Niordian.

Eder syn förnöjes

Af den jord som plöjes,

Där hans runa höjes

På den gröna plan.

öfver Hjeltens blomsterkrönta skjul

Blåser Nordens flagga, blå och gul;

Böjom vår hjessa för farten af dess snabba

Så bör Dygden lönas

Och i sekler krönas.

Än i Sverige rönas

Vänner af din mull.

På Fru Sveas vägnar

Dig en Åbo hägnar,

Som din mullhög fägnar

Blott för Ärans skull.
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Niordian! till domedagens sken

Vid Åshusby hvila dina ben.

Böjom vår hjessa för denna Kungens ättesten

[1789—90.]
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N:o 2.

Till Herr Assessor Wessman

den 8 Januarii 1790.

Då Auctor hade manquerat sitt löfte at spisa hos honom.

När man försyndar sig

Med tankar, ord och penna,

Bör man sitt brott bekänna

Och hejda sina stig.

Min Vän, jag är just denna.

Blott du förlåter mig!

Ditt bord utbredde sig

För at din Vän mottaga.

Ditt anbud mig behaga.

Jag ökar mina stig.

Stor sak i bord och maga.

Blott du förlåter mig!

Din ömhet röjde sig

I dina vänskaps-blickar.

Du ber mig och du nickar

Och väntar mina stig.



Stor sak hur ödet skickar,

Blott du förlåter mig!

Men Vänskap visar sig,

Gud nå's, för mig för mycke:

Jag hinner knappt ett stycke

Från torgets lömska stig,

Förr'n ögat drar mitt tycke —
Blott du förlåter mig!

En Vän han visar sig

Med uddigt krås i barmen,

Han tar mig under armen.

Jag vandrar i hans stig.

Jag ropar än i harmen,

Blott du förlåter mig.

Och slutligt händer sig

Utaf det vänskaps-bandet,

At ej åt Lad'gårds-landet

Jag handt med mina stig.

Jag vet ej minsta grandet.

Blott du förlåter mig.

När man försyndar sig.

Bör man sin afbön göra.

Din godhet täcks afhöra

Min afbön i hvart stig!
.



Jag vill min luta röra,

Blott du förlåter mig.

Och vänskap visar sig

Uti ditt ädla sinne:

Gif mig ett rum därinne

Och lätta mina stig!

Jag ger dig — mig i minne,

Blott du förlåter mig!



N:o 3.

Minne af

Öfverste-Löjtnanten vid Armeens Flotta

samt Riddaren af Svärds-Orden

Herr Nils Fries

vid dess graf den 10 Januarii 1790.

Betrakta dag från dag på tidens mörka stråt,

Hur dina Vänner fly och troget följas åt!

Du som har åren inne

Kom se'n vid klockans klang, bland svarta leders ståt,

I sällskap at med mig ge den ditt äreminne.

Som i sitt svepta linne

Förtjenar Vänners gråt!

Rörd af den prakt du ser, af eldars sken och skott.

Som dundrande mot skyn en Krigsmans ärelott

Utblossar och utbreder

Träd in i Templet, träd, vid böne-timman blott.

Och i din andakt gömd från verldens yra seder

Betänk hvart vägen leder.

Dit dina Fäder gått.



Just du! du Jordens Barn, som sällan känslofull

Vill stanna vid min dörr, där du dig hejda skull

At mycket godt få veta

Kom — så i klutar klädd, som skimrande i gull,

Kom, ropar Döden, kom — hvad helst ditt stoft må heta,

Kom, at ditt intet leta

I dina Fäders mull!

Stig ned uti det hvalf du för dig städadt ser,

Med knokor och med ben af ett och samma ler,

Hvaraf din kropp är tagen - - -

Den kammarn öppnas dig som aldrig öppnas mer,

För'n du vid doms-basun blir ur din aska dragen

Till svaromål på dagen

Som intet uppskof ger.

Du Jordens äldre Barn, med grånad hufvudskål.

Uträkna vinsten nu af alt ditt stoj och prål

Och hvad du bör betala

Märk, under lampans fläkt — hur du min läxa tål.

Förderfvets brant är bred, och lifvets stigar smala.

Upp därför ur din dvala

Och hasta till ditt mål!

Så lydde Dödens röst vid Lifvets mulna quäll.

Då nyss han väpnad steg in i en Krigsmans tjäll

Vid Skeppsholms-parkens yta

Han såg i glädjens skrud en ålder rask och säll

Och friden i dess själ olivens kransar bryta.
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Strax ses han alt förbyta

I fållar och flanell.

Han siktar glasets sand och at sin lia ler,

Orörlig vid den grät som gjutes mer och mer

Utaf en värnlös Maka
Ej en gäng åt dans blick, uti sitt tysta ner,

Som ej i tiden får en Faders blick tillbaka,

\'ill han en dag bejaka

At den sitt upphof ser.

Ja — som vid strandens brädd inom ett grönskadt bo,

I skygd af trädets stam små telningar de gro

Men vid dess fall försmäkta - - -

Sä med den vackra Att som andats fatt i ro:

Den bafvar i den storm, där vreda vindar fläkta.

Må Vänskap, ren och ägta,

Sin vård dem anförtro!

Emedlertid så from. så lätt och älskad Vän
Inom vår hufvudstad — kom, Vänskap, nämn mig den!

Men ack! du börjar gråta

Din fordna Frändes dygd i detta käns igen,

A t mund och hjertats strid för honom blef en gåta.

At lefva — lefva låta,

De orden mins du än.



Kom, ädla Känsla, du som Sanning offer bär,

Som inga stöders prål till minnes-vård begär,

Nämn kort vår Dödas ära

Hur hans uppriktighet i tiden var oss kär,

Hur med ett glädtugt blod han visste snillet nära;

Hans dagar oss så kära

Som han nu saknad är.

Sist du som sett hans stoft i Templet myllas ner

Och nu din sista blick hans bleka skugga ger,

Du Menighet, mig svara

Har du vid denna grift at säga något mer

Än at en redlig Man din sista tjenst förklara,

Hans minne at bevara,

Som du det tecknadt ser.
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N:o 4.

öfver

Konglig Hof-Gulddragaren

Herr Petter Widman

då han jordfästes den 20 Januarii 1790.

Mot Elfviks mulna strand,

Inom dess frusna skär, vid all Naturens dvala

Syns Charon i sin båt sig närmre stranden hala.

Uppdagad i sin rodd af midnatts-stjernans brand

Han för sitt gamla språk, m.ed åran krökt i sand:

Naturens skuld betala

Och återbär ditt lån uti den Högstas hand!

Bestört af denna Lag,

All Nejden bugar sig och öma suckar gjuter.

Ett lyckligt ägta band på några få minuter

Upplöses och förstörs vid hjertats tunga slag.

Men sänkt i tårars flod på en så sorglig dag

Ett tåligt bröst besluter

At trösta sig i Gud och vörda hans behag.



vår Väll är lagd pä bår,

Hans anlet mer ej ses oss muntra och förnöja,

Hans bröst ej mera hörs sin sjuka lunga höja,

Hans hand at göra godt i tiden mer ej rår.

Den Arma ma nu sjelf aftorka ögats tår

Och Wid?7ians saknad röja,

xVled den välsignelse han af min skugga får.



N:o 5.

Till c. M. Völschow

i sin lilla Son Gustafs namn

den 28 Januarii 1790.

Sanningen at rent bekänna

Är det första gång i dag

Som jag, undertecknad jag,

Sprider rimmen kring min penna

Och för Skalderna mig ter.

Men det namn, som dagen sirar.

Gör at jag den festen firar

Och min lilla gafva ger.

Gustaf B:



17

N:o 6.

D. 2 Feb. 1790.

När vid alt Telljes gräl Kamraterna de skria

Ock Preses uti hoon sitt jitteratum slår,

Jag öfverger min stija,

Med min skallmeija stolt på Saltängs-torget går

Ock nu i Distingen förkunnar ett nytt år

Ulrika ock Maria.

Eij någon an än jag i Magistratens diken,

Hvar Rådman oförtald uti sin embets-hoo!

Så grymtar i musiquen.

Jag jäfvar hvar viol i Grenna ock i Hjo

Ock alla rösters skråål, som jag incognito

Har hördt i Skinnar-viken.

Men finna en Poet i Vitterhetens Gille,

Som kan, min Nådiga, med konstens läckra drag

Fromt teckna hennes snille.

Dess ädla väsende med oskuld och behag,

2 Bellman XI



fventyrs en gång så kanske blir det jag,

Som det så gärna ville.

Af en ödmjuk Vä
C. M. Bellman

Rådman i Tellje.
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N:o 7.

Cantate till En värdig Vän!

den 3 Febr: 1790.

Melod. af Kraus.

Apollo hälsar dig

Vid klangen af sin Lyra,

Ber dig ett hvärf bestyra ...

Stig fram ur skuggan, stig!

Vid all den frögd som andas

Ikring min ljusa plan

Eij pipans ljud af Pan

Får med din stämma blandas.

Min Son! — min Karsten! du!

Apollo med dig talar:

Stig ned i mina salar.

Som för dig löfvas nu.

Jag fägna vill ditt öra

Ock tala till ditt bröst.

Jag hördt en okänd Röst;

Skall, Carsten, jag den höra?



Det kommer an på dig!

Vid klangen af min Lyra

At så ditt hvärf bestyra,

Så at du fägnar mig.

Du bör ditt högmod dämma
Ock intet skifta färg,

Om unga Wahrenberg

Jag helga vill din stämma.

CM B,



N:o 8.

Då Herr Gustaf Holmdorph jordfästes

den 3 Februarii 1790,

yttrades följande af en Vän.

Vid hjertats dubbla slag och ögats bittra tårar

Jag häpen stadna vill vid denna mörka graf.

En Vän — en älskad Vän, hvars minne känslan sårar,

I detta tysta hvalf lagt ned sin vandrings-staf

Nog tidigt, som det tycks ; men då en allmän lott

Af plågor och besvär åtföljer lifvets börda

Må den Försynen vörda,

Som all dess bitterhet så tidigt slippa fått.

Du dör dock vet ditt namn en ökad ära vinner

Af kär och ömsint Bror, af hvar uppriktig Vän.

En Nödstäld, som hos dig ej mera lättnad finner,

Han suckar sällhets höjd i denna sucken känn!!

Af redlighet och dygd din lefnad stämpel bär.

Den dessa plikter fyllt och lättat andras möda
Glöms ej af Lefvande: fast räknad bland de Döda

Han af dem saknad är.



N;o 9.

Skål

den 10 Februarii 1790.

Melodi: Min Kung, när pukan slår larm.

Mer krut — canon får intet bli sval!

Rikets ära än kräfver en blodig signal. Fin.

Än må krutets quarnar gå,

Dammet siktas i sin vrå

Och bland Batailloner luntan tändas — tänd på!

Blåser Oväns vimpel, sjungom då,

Sjungom hvar och en på hafvets gröna bölja! Dacap.

Mer krut — till trots för högmod och hot,

Mal och sigta, och döda och dö, Patriot!

Men för'n du på quarnen mal,

Elda dig vid din pocal!

Rikets ära kräfver än en blodig signal.

Dock ett glas ur Bacchi arsenal

Böra vi uti hans varma åmar skölja.

Men för'n du dör i tjäll eller tält.

Klang för Gustaf — stå trogen, där Kungen dig

ställt! Fin.

Fin.

Dacap.
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Har du intet mera krut,

Och din Granne malit ut,

Tacka som en Bacchi Man Värdinnan till slut!

Värden altid färdig hvar minut

At med oss i döden Kungens vilja följa. Dacap.

I'

f

i



N:o 10.

TiU C. M. Völschow

den 24 Februarii 1790.

Om jag vore öfverste,

Skulle jag min Troupe rangera,

Allt mitt Manskap paradera

Och se'n glädje-salfvor ge.

För Matthias fröjde-toner

Blåsas skull ur oboe.

Men hvad namnsdags-collationer

Gör väl en Fan-Junkare?

Gustaf Bellman.



N:o II.

Vid Polska Envoyeens portrait

den 19 Mars 1790.

Gref Potocki, rik och ung,

All din målning höghet hyser,

Och din stolta uppsyn lyser

Båd som Riddersman och Kung.



N:o 12.

På Gabriels dag, den 24 Mars 1790.

Till Auctors Svärfar.

Klang, god morgon i dag!

Lilla Charles och Gustaf, som är jag,

önska Morfar lycka

Af vår rena själ.

Om hans namn vi mycke tycka,

Om Gabriel.

Lefve Morfar så glad,

Båd med punsch och bischoff och med chocolad(

Vi som än ä' unga

Dansa kring hans golf,

Och vår Morfars skål vi sjunga

Till klockan tolf.



N:o 13.

Impromtu den
5
April 1790.

Då Auctor misstroddes om at säga sannt.

Små Systrar här på orten,

Kanske jag ljuger nu,

At eder vagn till porten

Framkördes klockan tu.

Bland er, charmant,

Finns blott en enda som kan säja sannt.

Min Nymf med flor kring hjessan,

Är det ej sannt? min själ,

At Kaffe på Prinsessan

Nyss spillde Samuel.

Bland er, charmant.

Finns blott en enda som kan säja sannt.

I kunnen nog bedyra

På vagnsdörrn med er häl,

At vi i vagnen fyra

Sågs med Bror Samuel.

Bland er, charmant,

Finns blott en enda som kan säja sannt.



I torden mig bestrida

Med tusend vackra gräl

At intet vid er sida

Satt Brödren Samuel.

Bland er, charmant,

Finns blott en enda som kan säja sannt.

Sist torde eder ifver

Påstå som sanning at,

At jag som detta skrifver

I samma vagnen satt.

Bland er, charmant,

Finns blott en enda som kan säja sannt.



N:o 14.

Pastoral

till Herr Kyrkoherden Asplund

vid afskeds-tagande från Kongsholms

församling den 25 April 1790.

En Herde skiljs i tårars qual från sin Herdinna,

Se'n i dess tjäll han lagt sitt timglas ner,

At ur Naturens bok båd natt och dag påminna

Om Skaparns låf i alt hvad ögat ser;

At från det dagen randas

Till solens nedergång

Hon fromt må andas,

Befriad lustars tvång.

Hör Herdens sång!

Med uppräckt hand till himla-hvalfvets skyar,

Herdinna, jag ännu en gång

Förnyar

Den.

Men, sorgsna Vän, bortskölj min bild i dina tårar.

Slå upp ditt tjäll, sträck dina armar ut!

En Herde syns med blommor plöja mina fårar:

I samma famn de-samma suckar gjut!



Lyd livad hans röst dig bjuder

På tidens mörka stråt!

När klockan ljuder,

Böj dina knän och gråt;

Upplåt, upplåt

Ditt rädda bröst, om Ovän dig förfärar!

Din Arnold Asplunds bittra gråt

Dig ärar

Än.
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N:o 15.

Till Herr Hofpredikanten och Kyrkoherden

Lehnberg

på invigningsdagen i Kungsholmen,

den 24 Maj 1790.

Bugen er

Till jorden ner!

Skåden, I starka och raska,

Grafvens brädd

Med knokor klädd

Och er hvita aska!

Märk, vid trenne skoflars kast

Hur er glans försvann i hast!

Gömde och glömde bli benen.

Bugen er

Till jorden ner,

Neder till grifte-stenen!

Men ändå

Akten på

Klockan i templet, som ljuder

Vid den röst

Som ert bröst

Er en Himmel bjuder!

I



Sjung i muntra Snillens lag,

Bägarn gladt vid bordet tag,

När lifs-besvären besvära!

Men ändå

Akten på

At er Lärare ära!



N:o 16.

Den 24 Junii 1790.

Mulen morgon ofta bådar

Middags-solen hög och klar.

ögat ock det hoppet har

At i dag Johannes skådar

Floras prakt, af blommor rik,

Där vår Ungdom, klädd i kransar,

Kring midsommar-stången dansar,

Följd af röster och musik.

I en så förnöjlig dvala,

Söfd af gräsets gyldne bädd,

Hördes Flora, högtids-klädd,

Till mitt fria hjerta tala:

Tag den gåfva och besvär,

Med den rätt jag dig förkunnar,

At den du din vänskap unnar

Desse blommor du förär.

3 Bellman XI



N:o 17.

Den 12 Julii 1790.

På en vagn en vacker dag,

Skiljd från stadens dimma.

Undan släggors bult och slag,

Torg- och beurse-timma.

Undan åkarkärrors skräll

Och Hyrkuskars smäll på smäll

Klarnar Floras tysta tjäll

I en grönskad strimma.

Vägen fram i rundlar förs,

Mellan



N:o i8.

Den 19 Julii 1790.

eller dagen för Margarethse dag.

Gustaf tänckt i Floras famn

Att i morgon blommor leta,

För at binda Margaretha

Och utzira hennes Namn.
önska Lyckans milda dagar

I Den högstas skydd och hägn.

Men sitt öde han beklagar,

Ty i morgon få vi rägn.



N:o 19.

Den 27 Julii 1790.

Alla senor i mig knaka.

Krafterna mig öfverge.

Skju: nu mangeln mer tillbaka,

Min Herr Hof-Secterare.

Vår Fru Kempensköld, ma gjöra.

Torde kanske pä visit

I sitt sällskap mied sig föra

Hennes Xäd Fru Stjernflygt hit.

Lätt oss mangla pä, min Docka,

Så at alt i ordning är.

Hvad de tunga ä' ock tjocka

Dessa mangelstockar här.

Ja, det kan jag värklig säija.

Och deråt är jag rätt glad:

Du — om du, du vore Deija

Pä det glada Kelfvestad.
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2. Jag vid mangeln mig nedhukar,

Min Herr Hof-Secterare.

I. Lät oss mangla våra dukar,

Tills vårt Härskap vi få se.

1. Vår Fru Kempensköld, må gjöra,

Torde kanske på visit

I sitt sällskap med sig föra

Hennes Nåd Fru Stjernflycht hit.

2. Hof-Secterarn narras bara.

Mangla nu och sjung, var glad!

I. Hvad hon skull välkommen vara.

Hennes Nåd på Kelfvestad!

N*" 2. Fru Kempenskölds Jungfru. — i. Jag,

som är Härrskapets på Kelfvestads ödmjuke
Tjenare

CM Bellman



N:o 20.

På Helense dag

den 31 Julii 1790.

Mel. af Haydn.

Två Vandrings-män en Julii-morgon sig utstyra

I dimmors qualm af den nyss tända sol.

Den ena sjöng vid klangen af en åldrig lyra,

Den andra stämt, om blott han haft viol.

De tänkt sitt spel förena

I skygd af trädets stam

Och för Helena

Sin önskan bära fram.

Njut lugn och ro

I liflig färg!

Håll Dödens bud tillbaka

Och i Floras prakt bebo

Heleneberg! Fin.

Lät Lyckans stormar skaka

De Högvälbornas tak;

Vår sak

At smaka

Landtbygdens lugn och ro.

Njut lugn och ro etc.
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N:o 21.

Middagen den 31 Julii 1790

på Heleneberg

Porten med blommor ett Tempel bebådar,

Oskulden helgat i Floras parck. Fin.

Rundt kring dess stängsel man finner ock skådar

Träden bepryda en gräsad marek.

Gärdsgårdar bindas med störade trådar,

Trotzande stormen, vild ock starck. Da cap.

Äke det gudomligt, detta lilla tjäll;

Alt ögat vällust gifver.

Ända in till bergens söndersprängda häll

Gjör tanckan säll.

Kasta ögat dit, min Sköna,

Så ser hon där.

Huru vagnen i det gröna

Skjördarna bär.

Äke det gudomligt, prydt i Floras färg,

Heleneberg.

Valthornen redan på böljorna skråla.

Vassen den bugnar vid köhlens lopp. Fin.

Eko det suckar i klyfter ock håla,

Skotten de blixtra, när vimpeln dras opp.



Gudar, kom hielpen mig färden at måla,

Strängen min lyra, Nymphers tropp. Da cap.

Äke det gudomligt — Se hur böljan klar

Den klara jagten drifver

Till Heleneberg — Klang, hurra för en hvar,

Som köhlen bar.

Våra röster sig förena

I denna vik —
Vivat, vivat, Fru Helena —
Klang ock musique.

Äke det gudomligt, prydt i Floras färg,

Heleneberg.



N:o 22.

Till Assessor Lundström

den 14 October 1790.

Kolare, Smeder

Ur Fahlu bottnars djup!

Lundström till heder

I Bacchi kamrar sup!

Unnan
För dem, som vinda upp sin tross

Och med bloss

Från tunnan

Helsa oss!

Tunnan sig vände,

Men hur hon vände sig,

Redliga Frände!

Så damp jag ur hos dig.

Alla

Med bloss, liksom Vulcani Män,

Buga än

Och kalla

Dig vår Vän!



N:o 23.

Almanack till Fru Floor

för år 1791.

Så börjas ett nytt år

At nya åldrar samla,

Och därmed sluts det gamla

Så mycket jag förstår.

Lycka till då — mycken lycka!

Hundra-ålders år må smycka

Er så väl som Brödren Floor,

Det jag önskar, spår och tror.

Väder-Guden sjelf medgifver:

Annan väderlek är prack.

Emot den som man beskrifver

Uti denna Almanack.

Januarius.

Denna månad Jordens yta

Höljas plä' med is och snö.



Men, om båda delar tryta,

Kan man säkert vänta tö.

Februarius.

Detta år, som jag förstår det,

Flere dar i skötet bär.

Vare flere dar i året

För en hvar, som nöjder är!

Martius.

Men om ödet så behagar

Korta året utan fog.

Finns där Pehr och Stinas dagar.

Kan det ändå vara nog.

Aprillis.

Solen så förmörkad blifver,

At hon knappt kan synas till,

Fivilket nog förhinder gifver

Den som löpa skall Aprill.

M a i j u s.

Frun nu till en matsäck lagar

För sin Man och sina Barn,

At i dessa vackra dagar

Resa ut till Mölna quarn.



Junius.

Sommarns fägring nu tillstundar.

Mjölnare, befall din Tropp

Hämta löf ur skogens lundar

At en löfsal resa opp.

Julius.

Så är vädret fatt i Julij:

Stundom klart och stundom muli,

Stundom moln och stundom sol —
Detta är liksom i fjol.

Augustus.

Var välkommen, du Augusti],

Kom, min Vän, och håll dig lustig!

Nu bör gräset bergadt bli —
Undfly dock alt raseri!

September.

Säden förs nu in på logen.

Mjölnaren, som är så trogen,

Aktar nog at ingen ann

Stjäla får — än bara han.



October.

Den hvars smak för korf är fallen

Sitt lystmäte nu ju får.

Sjelfva öfversten Herr Wallen

Sådant hindra ej förmår.

November.

Nu skall ädla Magistraten

Skaffa oxkött uppåt faten

Och ett ärbart Skräddar-Skrå

Kläda er pelis uppå.

December.

Se'n jag sagt så mycken blanning —
Somt är skämt, och somt är sanning

Säger jag till slut för visst:

Blifver denna Mån' som sist,

Och blir luften våt och mulen.

Liknar den — den förra Julen.

[Nyåret 1790—91.]
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: N:o 24.

Vid Stats-Secreteraren Schröderheims

Frus död.

Charon, din färja den kom ej försent.

Jag vid din rodd — ja — jag gråter.

Huru du menar och huru du ment,

Så kom snart ej åter.

Sorgligt vid en mulnad himmel du

Ropte Schröderheim, men såg på hans Fru,

Vänner af Schröderheim, gråten

Kom, Anne Charlotte, ropte Charon nu;

Och hon steg i båten.

Böljan den svallade skummig och grön,

Charon af vågen förföljes.

Straxt hännes Skugga, förädlad och skön,

Undan Afvunden döljes.

Täcka Kjön, min öma klagan förlåt,

J som stån på strand och vänten båt,

Gråten Fru Schröderheim gråten —
Följen med ögats högtideliga gråt

Anne Charlotte i båten.

[3 jan. 1791.]
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N:o 25.

Välborne Herr Lagman!!!

Min Vän!!!

En vacker gjärning, Bror!!!

Mitt bröst med ömhet sårar

Oprör min syn till tårar,

I skuggan där jag bor.

Men märck, uti min stuga!

Trifs intet det Gud vet —
Eij orättrådighet,

Eij gyldne blick som ljuga.

O! Hiertats Dommare!!!

Hvars Bud din Anda lyder:

Jag tror den stohl du pryder

Hans Änglar gladt omge.

Men Jörariy vid min Lyra,

Om du den lystrar till

Ock Snell du freda vill,

Skall jag din dygd bedyra.

CM Bellman —
som gråter Fru Skröderheim

ock om jag lefver dig.

[Föråret 1791.]



N:o 16.

Till Högw. Baron Otto Lillje.

Den 12. Jan: 179 1.

Jag vid Vänners godhet vahn,

Jämt vid deras taflar mättad;

Altid vid min Luta lättad,

Ger mig sielf i rödt safian.

Denna Vän, som mig får äga.

Så i band som till Person,

Är en Lillje, en Baron.

Hvad kan hiertat mera säga.

C M Bell
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N:o 27.

Minne

af

Kongl. Hof-Gulddragaren

Herr Pehr Widman

högtideligen

upläst i Coldinge-orden

den 12 Febr. 1791.

Du älskansvärda Flock, som i Neptuni Tjäll

Den Högstalstyrande din tysta dyrckan sänder,

Som ljufligt tröstar dig af välbefarna Fränder,

På deras sista färd vid lifvets dyra qväll.

Din fromma lösen märk och mins: ditt hus beställ,

Tillreds at stranden fly och dig ombord begifva;

Dig där en viss Signal skall uppenbarad bHfva,

Som skingrar dina blick från jordens låga fjäll.

En hvar befald ombord till en så vigtig färd,

Den blott en enda gång Naturens röst tillstäder,

Det är at på den köhl som bergat våra Fäder

En gång bland stjernors ljus bli deras åsyn värd.

Re'n Färjekarlen syns, från Tidens början lärd

At oförmärkt sin köhl ned till din tröskel hala;

I 4 Bellman XI

i



50 ==
Du känner lätt hans språk . . . gäck at din skuld betala

Och kläd dig i den drägt din Skugga blir beskärd.

Gäck, ögna ned åt strand, du guldets bleka Slaf!

Gäck, stöd dig på din Bror, den Lyckan rikt begåfvar.

Jag räds at Färjekarin ert bröst en pust eij låfvar,

För'n vinden blåser opp till längst okände haf.

O! hvilcken vådlig färd mot hiskeliga qvaf,

Bland de ur flodens skum opglödgande vulcaner,

Mot de i gyldne fält i lugnet krönta planer,

Till lättning för den Dygd som svettats vid sin staf.

O Colding!!! Lätt min sång bli till ditt minne ledd,

Sen oss en älskad Bror sitt Seine-Bref långsen fattat;

Mins hur mot stormars ras af verldens villor mattad

Han gladlynt steg om bord, med sin compass försedd.

Vid stranden med föragt Ovännerna i bredd

Betracktade hans färd och tycktes eij tillåta

Den för en nedrig Svärm än ouplöste gåta,

At Dygden, hvar hon fins, blir älskad och tillbedd.

O Widman! ... I din glantz vij dig på afstånd se,

Hvad höfs oss. Jordens Barn, vår klagan at bedyra;

Likfult mig anbefalls vid klangen af min Lyra

At af ditt lefnadsdopp en dagad målning ge.

At lyda är min plickt - - Er villja skall då ske,

Och Skalden för er syn vill sina färgor blanda,

Fast Ovän frucktansvärdt med en förgiftad anda

Utur sin kuhla går min möda at bele.



Till granskning af ert vahl min tafla redan stäld;

Men om ert tålamod ett ögnablick tillåter?

Så går från Widmans grift jag till dess vagga åter,

Där först han ljuset såg i Bygdens kulna däld.

Af Kärleks:Guden fromt i trogna armar fäld,

Han fostrades och njöt den skygd hans Stånd beredde,

Så troget som hans blod en trogen ahna ledde

Utaf en prästlig Ätt i Solen :Tuna gäld.

Bland åtta Syskons lek hans ungdom lätt försvann,

Innom den glada Kretz af oskuld och behagen.

Som Åbon lycklig gjör vid jordens häfd om dagen.

Men säll då i sitt skjuhl han trött insomna kan.

I rodd bland sträckta nät på vattnet af och an

Vår Widman stundom sågs sin späda vålnad luta.

Och stundom hördes han i skogens rymder skjuta.

Då altid djurets blod för minsta hagel rann.

Dess fot tog vanligt:vis sin circel och sin lof

Längst mot de mulna fält, där morgonrådnan tändes.

Än dit de tröga spann för plog och timmer spändes.

Än dit dess lönta Vän i mull och lera grof.

Åt spikan med en blick han hästens länd och hof

I
En eldad fägring gaf, och om dess dans förnögde?

När middags :klokan slog, i samma blick han rögde

En Ynglings friska färg vid måttliga behof.

Snart från din Födslo:bygd du borde flygtig bli.

Du flög ur Fadrens famn och gret i Modrens sköte;
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Men Lyckan, altid sträf, hälst vid en Ynglings möte,

Din kulna upsyn såg, då hon dig gick förbi.

Och som en villig hand eij guldet trifs uti,

Så styrdes och din gång i nog betryckta stigar.

Åt Rikets hufvudstad ditt rädda öga bligar,

Och Lyckan förde dig till ett guld:dragerie.

Innom dess varma skjuhl du som en trifven Man
Vid ugnen kohlad stog at smälta denna skatten;

Än under lågans fläckt du svettades om natten.

Än sval, vid dagens skymt, du guldets trådar spann.

Men Girighetens blod eij i din ådra rann;

Vid åsyn af den mull som hvarje syn förblindar,

Du hvälfver dina hjul, de gyldne härfvor lindar

Och delar sen ditt bröd, så riktigt som du kan.

Snart med en eldad lust, i din nu valda sak,

At Mästarenas låf och Snillets agtning vinna.

Sågs i ditt yra blod en föresatts uprinna,

Som stadgar utomlands en mer förädlad smak.

En Orphei Son, som knapt besedt sitt egit tak.

Fast Landsmäns fria röst dess värde högt bedyra,

I Esterhasi Håf blir Främling vid sin Lyra

Ock krossas alt för lätt af Haijdens klang ock brak.

Från Tysklands ljusa kretz, oplyst af Snillens mängd,

Som tungt från Tiberns strand i bistra tider flygtat.

Sågs Widman, sen sitt hvärf han med förkofran lycktat

Och sen han tröttad var af dyra mihlars längd.
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Gladt till sin egen port på vagnens axlar svängd.

Trötts Afvunds lömska sed at mot Förtjensten ryta,

Fick han i Themis Slott sitt Borgar-bref opbryta

Ock blef till Trollets skräck af ingen Ovän trängd.

En vacker morgon sen gick han en juniiidag

At under Fauni hvalf ett mattadt sinne lätta;

Han såg en stenig bädd — den massan var den rätta

At elda opp hans nit till rika företag.

Med bössan på sin arm i varma anlets:drag

Och pipan i sitt skjört och handen vid sin sida,

Utmätte han en platz, at där sitt stängsel vrida

Och timra opp ett tjäll sitt öga till behag.

Straxt Coldings flagga märcks uppå de hvita tak

Högtidligt fladdra ut, hans ankomst at bebåda.

Hvad sparsamhet och prackt sågs i dess flyglar råda,

Som glättigt reddes till med salar och förmak.

Ett bredt ock måttligt bord förnögde gom ock smak,

En häck af rosors prål begynte snart oprinna;

Kort sagt, i denna park en Herde ock Herdinna

Vid all Olympens frögd fullbordade sin sak.

Hur' stog du i din dörr, bland klipta granars led,

Då mot vår Oväns eld, på vattnets varma spegel

En rustad flotta flöt, som sträckte spända segel

Inunder skarpa döhn till Finska vikar ned.

Du med en blödig mine den gröna kikarn vred

Och på ett svenskt maner Kung Gustafs hvärf berömde;

I
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Hvar Redlig på hvar köhl du eij med vinden glömde,

Du sjöng hans Seger-sång alt efter gammal sed.

Af vädrets ihlar lyft, du lopp till ditt Castelle,

Och vimpelns mörkblå flägt högst opp till skyn du förde,

Då mellan skottens hvarf du trummans hvirflar hörde,

Hvar gång besvarade med en högtidlig smäll.

En kräslighet af fruckt tillreddes i ditt Tjäll;

Din Makas glada mine sågs mot ditt anlet svara.

Och Barn och Vänners frögd sig tycktes ömt förklara,

Fast bland så sälla vahl du ensam tycktes säll.

Men en gång Carons båt flöt mer än altför när,

Framstäfvad mot den vind, som Mälarns bölja krusar.

Där Orphei svultna Svärm ur sina slangor rusar,

Och Lofö-Roddaren sin färjedön förtär.

Du prisade en fäst med yppersta begär.

Kung Adolph Fredriks fäst . . . Du flaggar och du skjuter.

Men snart i luften lyft, om några få minuter

Skyms Jagten i en rök, vid sång ock fleutravers.

Du, af Försynen frälst ock räddad på den ön.

Ännu en högre fäst var kallad till att fira.

Då Gustaf skingrade, vid glantzen af sin Spira,

Ett delt och uprördt Folk i tusen trätofrön.

O Gudar, hvilken prackt? Hur var den dagen skön?

Mig tycks jag känner än ditt varma hjerta klappa.

Med vivat högt i skyn från lägsta tjäll ock trappa.

Då du af Gustafs hand mottog din ährolön.
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O! Colding, med ditt låf min pensel tekna må
Din nu afledne Vän innom den tysta Hydda,

Hvars hemliga beslut gjör Potentater brydda,

Om de eij riktig klapp uppå dess portar slå.

Vist värdig var hans arm en länck af kedjan nå.

Som Samvets:man, som Vän, som hielpsam Bror i nöden.

Än mer, som i sin blick åtanckan bar af Döden . . .

Men kedjan uplöst är, ock Widman likaså.

Ock du, du ädla Flock, som lockar ögats gråt.

Som hiertats stolthet bryr i slaget af din klubba.

Som trotz all helgedom, den tiden mägtar rubba,

Ditt Altare oprest med de Leviters ståt.

Din älsta Broder gått ock långren ropat båt;

Ty torde du hans skymt en fromsint tancka lämna.

Han redan är förut, dit vi oss alla ämna,

I väntan på vår rodd at kunna följas åt.

Ock du — du ädla Flock, som öfver neijden ser,

Då Idoghetens rop ditt svenska hierta sårar.

Du som på ängla-vis aftorkar ögats tårar

Ock åt en hungrig — grym ditt mjöhl med tårar ger.

Du som från ditt palatz åt trifna händer ler,

Ock du som svettas drygt at deras nåd förtjäna,

Åt Widmans bleka hamn er agtning begge läna

Vid denna Sannings röst — den Mannen är eij mer.

Du Samfund med din blick mot aftonstiernans brand.

Som rigtar blodets lust vid nattens kulna timmar,
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Der Sångarn kjuser fromt, ock Skalden ler och rimmar,

Ock Vänskap sträcker ut en obesmittad hand.

Fölg med ditt ljufva sorl din Broder ned till strand,

Lätt dina Sorge-Chor bland böljans hvirflar stämmas

Ock dina ögons flod vid morgonsolen dämmas,

Då Åhran bjuder dig ett högre Samfunds band.

Nedsänkom våra blick, oplyftom sen vår själ

Till Varelsernas Gud i efvighet och tider.

Än glaset rinner fult, men sanden lätt sig sprider,

Ock i ett ögnablick försvan vårt stoij ock gräl.

Naturens vreda Drott är oss i hamn och häl.

Och knapp betäncke-tid han vanligt-vis tillstäder.

Utrustom oss på stund i dessa resekläder.

Med afsked från hvaran — bjud Widman nu farväl.
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N:o 28.

Vid

Medicine Doctoren Boxbergs graf.

Dedicerad till Fru Elisabeth Westman

den I Martii 179

1

af C: M: B.

Melodi af Zander.

Boxberg! — vi se din hvitlimmade hydda,

Kistan nedmyllad och graf-dörrn tillsmäld. .

,

Hvad dina Vänner, båd bleka och brydda,

Begråta dig, af lian fäld.

Fordna vår Frände, vi dig nu hembära

Alt hvad hjertat andas lätt;

Njut i ditt tysta all medborglig ära

Af ädla hjertans tanke-sätt.

Fruntimbren sakna din glädtiga yta,

Männerna sakna din redliga mine;

Kom väds, den Sjuka vill pulvret bortbyta

Mot dina läppars medicin.



Ja! Boxhergy du är i grafven nedgången,

Vi följa dig i fjäten tätt;

Mediertid egnas dig denna grift-sången

Af en din Vän, Elisabeth. :||:
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N:o 29.

Vid Handelsman och Bryggare-Ålderman

Herr Carl Johan Wiers älskade Makas,

Fru Christina Wiers, född Nyraans, död,

den 5 Martii 179 1.

En idog, trött och täck Herdinna,

Då afton-solen runnit ner,

Sig ifrån källan tyst beger

At sömnens ljufva kyla finna.

Af Oskuld följd i fromma spår;

Sin trogna hjord hon ej förgäter:

Hon med en blick än fältet mäter.

Än räknar sina lamm och får.

När andra dagens gryning tändes

Mot källans brädd och klara språng,

Förgäfves mer Herdinnans sång

Till Herdens lugna hydda vändes

Och till de lamm dess ömhet skött.

En klagan sig i nejden röjer.

Och minsta kid sitt hufvud böjer,

I en förborgad vånda trött.



Se här en målning af en Maka,

Och där en teckning af en Mor,

Hvars ägta eld brann dyr och stor.

Då hon i döden såg tillbaka

På sina Barn och på sin Man,

At dem med bleka kinder lära.

Hur Verldens gods och guU och ära

Mot Dödens blick ej hjelpa kan.

Tvärtom med frid — och rena seder

Hon dyra efterdömen gaf,

Hur man den tunga vandrings-staf

I stoftet fälla må med heder;

Hur man bör vara känslofull!

Och ej med bannor, lik de flesta,

Nedtrycka sin betryckta Nästa,

Som med oss delar samma mull.

Så hasta dig i grafvens sköte,

Från Verldens buller saligt gömd!

Din vackra vandel blir berömd

Vid ädla Hjertans fromma möte

Och trogna Makars varma gråt.

Om Afund vill ur kulan träda

Och vid din mull din dygd försmäda,

Så hinner ej hans röst dit åt.

C. M. B.
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N:o 30.

Den 3 April 1791.

Solens förmörkelse klockan i middagstiden.

Till Fru Elis: W:n.

Mel. af Gretri.

Med blickar åt det Höga,

Ett litet svärtat glas, min Vän,

Ger åt vårt skumma öga

I dag en dyr festine.

Vij solens skymning funnit

I ett förmörkat middags-lopp;

Men med den glantz hon brunnit ^

Hon åter tindrar opp.

Gudomligaste Låga,

Som all Naturen lifva kan,

Hvad obegriplig fråga

Tillhör din Uphofsman?

Må våra händer höijas.

När ögonen förblinda sig.

Ock våra knän nedböijas,

O store Gud, för dig.

CM B.
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N:o 31.

Vid i2-nngnmgen den 9 April 1791.

Det händer så ibland, at en Ofrälse vid en tolfringning

blir opprörd; han frågar, han tittar, han lunkar till Rid-

darholmsgallret; den klockan bebådar gerna en stor Mans

förgängelighet. Olle Dalin, Olof Skötkonung, Olle Malm-

gren och mången annan Olof hör ej till denna runa.

Nu, Olle, din minut

At byta om surtut

Mot gröna jagt-surtuten.

Nu kring ditt kulna tjäll

Hörs inga hyndors gnäll,

Och inga hagel-skräll

På räfvarnes peruk mer klicka emot knuten,

Bedragne af din mine.

Den läckra beckasin

Hon i en slumrig flygt den hvita grenen fattar;

Och under vädrens hvin

Uppå din farstugu-qvist hvar skata åt dig skrattar.

Och alla Jägare

De ut åt fältet se,
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Om Ståhlnäbb ännu syns i kopplet med sin hynda,

At såsom din Prestaf med Grift-Processen skynda,

Som tjuter på din graf.
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N:o 32.

Min Herre, Broder ock Vän!

Efter gifvit löfte får jag härmedelst den ähran at af-

lämna en afskrift af det Poeme jag i min Makas ärender

till Herr Generalen m. m. Baron Armfeldt afgifvit. Det

har roat mig utrita den gudomliga Haga-Parcken, blott i

några drag, framdeles ärnar jag i cantable Capittel, på

det nogaste så afmäta den minsta viie, så när den läses

ock sjunges man lifligen skall igenkänna den ock den

gången, rundel eller berceau. — Här följer Poemet till

B. Armfeldt.

H. H. B:n.

Afskrift.

Fjäriln kring det lungna Haga
Redan syns i vingat lopp

Sig sitt gröna skjuhl tillaga

Under blommans bleka knopp.

Minsta kräk, från slumrig yra

Till Naturens högtid väckt.

Narrar vid Zephirens fläckt

Ur sin dvala mygg ock myra.
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Ren Brunsvikens små Najader

Ophögt sina gyldne horn,

At i gungande casquader

Höijas öfwer Solna torn.

Ren i skygd af krönta stammar,

På den väg man städad ser,

Bonden mildt åt Haga ler,

Fåhlen yfs ock hjulet dammar.

Snart i klara rosen-bäckar

Svanorna opresa sig,

At innom de strödda häckar

Höija sina stolta stig.

Snart all nägdens Ungdom stimmar,

Då vid blixt af dubbla skott

Minsta Mö med rågat mått

Gustafs skål i skuggan rimmar.

Hvad gudomlig lust at smaka

Innom en så ljuflig Parck?

At där bofast se sin Maka,

Skyddad af en mild Monark. *

At åt hennes fönster-ruta

Någon gång med häpen blick

Ock med eldad ögna-prick

Ängna klangen af sin luta.

Skilg, min nådig Herre, gärna,

Skillg oss åt i Gustafs namn:

Bellman XI
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Slit vid första morgon-stjerna,

Slit Lovisa ur min famn.

Gäck — min ögnalust at taga . .

.

Hälften af mitt glada lif . .

.

Men mig henne återgif

Som en Åldfru — hvar? — —
på Haga.

[Våren 1791.]

CM B —
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N:o 33. -^v;

Min nådiga Mademoiselle.

Med en liten cantiiléen öfver Konung Gustaf Adolphs

^Statue har jag den ähran at i dag upvagta. Hvem vill icke

ock hvilcken Poet bör icke om han vore känd aflämna ett

vedermäle af sin agtning för ett älskansvärt Fruntimber,

Ägarinna af ett godt hjerta.

Får jag låf at bilda mig sielf i detta ögnablick på en

märckelse dag för ett ägta Par, altid en ögnalust för den

Dygdiga ock ett Mönster af säll förening.

Gu tår, min Nådiga. Jag sitter vid ett blått bord, med
ett svart bläckhorn ock ett gullgult Bounche glas, om-

gifven af Kgl. Krigs CoUegii digra brunt-bruna luntor

ock boknialade memorialer, durchsigtiga huse-syner ock

Konungens Befallnings-Fiafvandes urblekta copior, res-

tantier, balancer, qvittencer, instantier, conferancer ock

:ontradancer. Min Backanaliska skugga, klädd som Eren-

>ugga, i en brun rock, med en opudrad lock, ock gu nås,

atan krås, med manchetter, men hvad bätter, i middags

:alas, med ifyldt glas, hafvandes förtärt, endrägteligen

!>ck kärt, en prägtig lax, mjuk som ett vax, men först ur

3aki slup, en glödgad middags sup, som blef bland de

vådliga, för min Nådiga, hälst för henne, om hon skulle

')örja med tvenne, ock sluta med trenne. Derpå åts något

uinat smått, som smakade godt — Item, sa Curator ad
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litern, åts en munck eller tre. ödmjuka Tjänare.

Derefter kom caffée, då Frun i sin canapée, satt sig

med sin Kamrerare, ock där sitta de.

[i 8 maj 1 79 1.]
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N:o 34.

Öfver den 18 Maij 1791.

Samma dag, onsdag, drogs N:Lotteriet.

Melod: Som på Gustaf Ad:s Statue,

Elfva, en nummer så sällsynt at vinna,

'Tillstår i Lotto Secteraren där.

Mediertid ser jag min Värd och Värdinna

Denna nummer helgad är.

Elfva års Brudsäng dem Himlen tilldelat,

Kärlek dem hugnat ock Hälsan dem glädt;

Aldrig en Niding försåtligen spelat

Och deras sällhet för nära än trädt.

Njuten i bygden er frid för er sielfva.

Njuten i tidernas vanskliga lopp

Minst åtta gånger er liufliga Elfva,

Till dess er nummer slutar opp.

Må sen de numror ert spel kan framvisa

Sig rikt förkofra i lyckliga tal.



slutlig må tårar er vandel beprisa

Vid eder grafvård, hvitlimmad ock sval.

Min nådiga Mademoiselles

ock Fru Erngranats

ödmjukaste Movitz.
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N:o 35.

Gref Meijerfeldts död den 23 Maij 1791.

Dagen efter hans död till Fru Elib. Westman

ock tillhörig dess samling.

Svea sitt leijon med tårar omfamnar,

När hon ser Caron vid Mälarens hamnar

Sig sin kosa mätt.

Blottad med svärdet leijonet

. Trotzar den vreda Gubbens rätt;

Men med sin åhra

Så nalckas han svåra

Meijerfeldtars Ätt.

Eldiga Ungdom af tappraste Fäder,

Gref Johan August — i Krigs:Gudens kläder

Stig i Carons båt!

Skönhet i all sin pragt ock ståt

Röijer sig i din Moders gråt.

Kungen beskedlig

Ser Vänskapen redlig

Följa båten åt.



N:o 36.

Öfver koppornas lyckliga öfvergång

den 10 Junii 1791.

Mina Vänner, små ock glada,

Som för kopporna jag gömda sett,

Eij den minsta anlets-skada

De er fagra ungdom gett.

Prisom ömt med högda händer

Den Försynens nåd ock välbehag

Som er hälsan återsänder

Ock ert öga Hus ock dag.

Sjungom sen en liten visa

Med er oskuld i ert glada bo;

Ock er Lengren ömt beprisa.

Han har vakat för er ro.

Hoppa, dansa, lek ock glamma

Ock i gräset tumla då ock då,

Till en glädie för er Mamma
Ock för Pappa lika så.



N:o 37.

Heleneberg den 21 Junii 1791.

Efter tillfället. Melodi: Gustaf Adolphs statue.

Blommorna plockas af Systrarnes händer,

Just då de trängas utaf Esculap,

Och just då Bacchus sin Härold utsänder

Med liqueurer ifrån Cap.

Plocken ej blommor, I älskvärda Vänner,

Tillåt oss plocka små blommor hos er!

Handen med bäfvan af tankarna känner

Grinden till Eden, men känner ej mer.



N:o 3S.

\ id lilla Clara Elisabeths hemkomst

den 2S Junii 1^91.

\'ar välkommen, lilla Y'in,

I Föräldrars famn tillbaka.

Med häd öga. mund ock haka

Fredad frän koppympningen.

Vij med längtan dig förbida.

[Nlen på en sä rolig dag

ömt din F:,r i famnen tag

Vid en älskad Moders sida.



N:o 39.

Den 29 Junii 1791.

Uppä alt märckvärdigt vis

Tecknas denna Junii-dagen —
Musicalska vinsten dragen

Under Troppars excercis.

Tusende ock kanske flera

Om Borgmästaren parera

Efter gifven röste-lag.

Men hvad är märckvärdigt mera

Ibland stolta företag,

Är att Bittdorj hint i dag

Tre ock tjugu är barbera.



N:o 40.

Den 31 Julii 1791.

Musiquen af Haydn.
Poesie af C.M.Bellman.

Vid vinets friska färg

Vi våra glas ifylla nu,

At på Heleneberg

Låfsjunga lundens Fru:

Må hon i helsans ljufva famn

Framstråla se sitt namn!

Tryckt hos J. G. v. Heland.
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N:o 41.

Den Ena för den Andra.

Pastoral den 31 Aug. 1791.

Melodi af Haydn.

Säg! hvad heter hon, min lilla?

Säg sitt namn — sitt stilla!

Jo, mitt namn det är Camilla

Nej, Herdinna, nej! Fin.

Sådan flärd kan jag ej gilla,

Hvarför mig förvilla?

Intet heter hon Camilla —
Säj, Herdinna, säj! —
Men hon svarar ändå inte mej,

Hvart skall jag mig vända?

Mina ögon mildt opptända

Blickar till dig sända —
Och jag skall nog leta ut

Ditt vackra namn till slut.

Njut den sällhet, njut.

Som ingen dygdig Vän dig kan förmena.

Kom, slå vad, ditt namn det är Helena.

Äg våra hjertan, äg.
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Se'n hos dig öfverväg

At dem förena

Med ditt. — Vill du, så säg! Dacapo.
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N:o 42.

Heleneberg den 9 Sept. 1791.

Melodi af Pergolesi.

Jofur ljungar,

Och jorden gungar;

Molnen knalla,

Strömmarne svalla;

Floden förföljer,

Grusar och sköljer;

Barnena våta

Sin våta famn upplåta,

Och Mödrarne de gråta.

Blixtret flammar

Från gräs till stammar;

Kärret brinner,

Tufvan försvinner;

Boskapen vrålar,

Fiingstar och fålar

Neder sig sänka.

När skurarne de stänka

Och eldarne oppblänka.



Bland Förtryckta

Hvart skall man flykta?

Lugn at vinna

Sök vår Värdinna.

Berget Helena

Här blott det ena,

Dit man bör hasta

Och vid sin flaska rasta

Och ränseln från sig kasta.

I dess lunder

Gladaste stunder,

Lycklig lefnad

Och lugn och trefnad.

Hjertat utgjutes,

Vänskapen njutes,

Oskuld där andas.

Och skämt och alfvar blandi

Tills morgon-rodnan randas.



N:o 43.

Heleneberg den 11 Sept. 1791.

Skogen strör sin dimma sorgligt kring den dufna bölja,

Där höstens hvirflar rasa fram;

Ingen Herde orckar mer Herdinnans skugga följa,

Knapt rendeln syns där anckan samm.

Svanorna blyga

Sig nu innom vassen smyga;

Hjordarna skockas

At af hornet hemåt lockas;

Vallhjonen tralla

At nu hopvalla

Kid ock lamm.

Så med denna parcken, all dess fägring börjar gulna,

Zephiren mer eij blomman rör;

Trädens grenar blottas, luftens klara rymder mulna.

Mer Herdens pipa ingen hör.

Fiskarn vid näset

Ren med jullen qväfver gräset;

Båtarna lagas

Ock på stränderna opdragas.

Menskjor ock djuren

Ock all naturen

Liksom dör.

6 Bellman XI
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Nu om våra suckar redligt innom hjertat brinna

Ock om vårt inre oskuld bär,

önskom lunden blomstra ock dess källor glättigt rinna

Till nästa Floras högtid här.

Må Hälso-Guden, _

Liksom han hit vore buden, ~

ömt sig förena : .

Med vår älskade Helena.

Kom at opglimma.

Din dyra timma

Är oss kär.
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N:o 44.

Camilla.

Den 15 Oct. 1791.

Musique af Camrer Wikmanson.

Camilla kom at med sin röst

Vestalens fromma klagan härma;

Ett ljufligt stygn uti mitt bröst

Och i mitt blod en helig värma!

Hon satt vid sidan af mitt skört,

Där man i Templet spelet rörde.

Men i mitt qualm, liksom bestört,

Jag knappt tangentens villor hörde.

Jag sjöng till prydnad för dess namn,

Hvad mig Apollos blickar lärde.

Straxt från en rik och öppen famn

Camilla mig en kyss förärde.
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N:o 45.

Söndagen den 6 November 1791

vid Fru Elisabeth Westmans födelse-dag.

Melod: Jag är gammal.

Vintrens norrsken, kylor och frost,

Dimmor, strimmor, snöglopp och blåst

Fordrar väl, så der i mjugg,

Af Herr Willman :||:

En liten mugg.

Melod: Bort vid Haga vid grind.

Up ur källarens hvalf

Med fylda muggar — dito en half,

Åt den Vännen, gu tår,

Som på sin lyra fingrar och slår.

Födslodagen är dyr

För den som om vår trefnad bestyr.

önskom henne godt

Och tömmom våra rågade mått.

Bort med hissar och tåg,

Med vindspel, pumpar, säckar och råg;



Bort kring väggar och skrank

Med kärngar, kärror, gröpe och dränk.

Fru Elisabeth

Är dagen helgad, nöijsam och lätt:

Hännes födslodag

Gör hännes Maka lugn och behag.

In med kärran på plan,

I dag är helgdag för lilla Jan.

Klang i bränhuset, klang,

Med hattar, trattar, pannor och slang.

Fru Elisabeth

Vid denna högtid äger den rätt

At af Barn och Man
Lyckönskas, lefve båd' hon och han.
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N:o 46.

På Elisabeths dag, lördagen den 19 Nov. 1791.

Egen composition

Till lilla Madem: Elisabeth Westman.

Bäst åt dina röda kinder '

Hälso-Guden ler så godt,

Lilla Vän, dig Kärlek binder,

Men med blomsterkjedjor blott.

I din Mors och Faders sköte

En gång denna prydnad tag;

Deras famn ditt främsta möte

Till ditt sista andedrag.
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N:o 47.
;

Till Fru Westman.

Melod: Träd fram, du Nattens Gud. *

I dag vid glas ock sång, och under Oskulds yra,

Med fromma ögons blick vår fägnad vi bedyra

I redligt tanckesätt.

Sjung, Syskon, sjung med mig, vid klangen af min lyra

För vår Elisabeth!

Beskedlig Maka hon, och värdig Mor at nämnas;

Åt hennes Man ock Barn bör hiertats låford lämnas.

Vivat Elisabeth!

En gång med tårars flod skall våra ögon hämnas

På Dödens våld ock rätt.

19 nov. 1 79 1.]
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N:o 48.

Fribref.

Min käraste Broder!

Sedan Konungen i går den 21. November hafft Ordens-

Capittel, ock vid denna högtidlighet nämt sine Riddare,

ärnar jag i mitt Capittel vanlig Barbara-dag eller den 4

December gjöra min årliga Promotion.

Täcktes min Bror insända till Capittlet sin merit-lista,

bestående i huru många bålar ock rus det framfarne året

lämnat, skall han ärnå stora korsset.

På Capitlets af de två förgylte Svinens vägnar.

Stockholm ock Ordens-

Gillet d. 21 Novemb. 1791.

Bellman.

/Elfman.



N:o 49.

Til Brödren och Commendeuren

vid nästa den 4:dag Decemb. 1791.

Oss Älskelig Bror Anders Kära,

Med allsköns vänskap och besvär

I dag man föranlåten är

En nyhet til ditt skrubb frambära,

Och denna nyhet innebär,

At Pärla hunnit kränkt sin ära.

Som, ock, nu, alldenstund den saken

Är riktigt gjord, min kära Vän,

Och du var första Friaren,

Så bjudes du, om du är vaken

Til Fadderskap på nytt igen.

Å, du kan komma splitter naken

På Barnhus-Källaren.

Stockholm den å den

På dragande Kall och Ämbets vägnar

Kyss oss i än'.



N:o 50.

På en beskedelig Väns 5 o-åra födelse-dag

den 16 Dec. 1791.

Solo af Pihlman för basviol.

Sorglig vår vandrings-timma

Från dagens gryning till nattens dimma;

Hjertat at lugn förnimma

Så sällan råkar målet för sitt begär.

Höghet i glans och villa

Belönar Oskuld mer än illa,

Afund plär gerna gilla

Den tryckta Dygden tryckas under dubbla besvär.

Därför at sorgen stilla

: Lät Bacchi åmar på trösklen trilla.

Stick upp på stund

Ett fraggande sprund

Och, Syskon, er skålen inbilla!

EriCy din skål i botten.

Som af Försynen mottar den lotten

At du ur dessa måtten

Nu helsas på din femtionde födelse-dag.

Man sig vill ömt förklara,

Hvad Kärlek altid dig dristar svara.



At du skall lycklig vara,

I dina Vänners armar likså munter som

Drick ur, drick af det rara.

Som vinets förlåt skall uppenbara!

I rågadt mål

Som Värd dricks din skål

Af denna församlade Skara.
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N:o 51.

På Abrahams dag

d. 18 December 1791.

Melod. af Haydn.

God-morron, kära Bror,

Välkommen, Michel^ stig nu fram!

Och sjung med mig i chor

För Brödren Abraham.

Vi önska denna Hedersman

Alt godt till lif och själ,

Och åldrens krona bäre han

För sitt och allmänt väl.

Fin.

D. cap.

C M Bellman
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;

'-1

N:o 52.

Den 20 Dec. 1791.

Til Fru Elisabeth Westman och

Mademoiselle Lampa.

Från Academien välkomna, Syskon, åter!

Hvad alt ni lärt i dag man eder väl förlåter,

At det är ingen ting.

Men ni i Snillets verld som vackra Undersåter

Ni sprida er ikring.

Stor sak i gyldne Börd bland himmelblåa stolar.

Der med en trumpen mine om höga hvärf man gnolar

Vid en nyss tänd lampette.

Välkomna hem igen! Jag mig hos Bacchus solar,

Tilber Elisabeth.
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N:o 53.

Stancer till Herr Elias Martin,

sedan Fru Hedv: Gust: Palmstedt af hans mästerliga

pensel blifvit bibehållen sitt tycke, sitt behag.

Musiquen af Kongl. Capellmäst. Kraus, componerad

morgonen d: 29 Dec: 1791.

I mina anlets-drag

Helt säkert hjertat röjes.

Mitt bröst erkänsamt höjes

I all sin klara dag.

Stig, Martin, närmer — stig

At hjertats känslor måla

Och ögats mörka stråla,

Som glimmar ömt för dig!

Då Dödens tunga hand

Till detta bröstet hinner,

O Gud — just då för-svinner
|

Vårt öma vänskaps-band.

... • f—~—_
i

i'>

I



N:o 54.

Till Herr Professorn och Riddaren Sergell

på Nyårs-dagen 1792. Af C:M:B:

Melod: Fredm. Sånger N:o i8.

Jag sjunger, Sergell, till din ära,

Min stämma gladt ophöjer dig;

Mitt hjerta ömt utgjuter sig:

Af alla tre vid Bilden nära,

O Sergell, du din dyrkan får.

På detta rum vi dig förklara:

I döden skall du älskad vara,

Tills sista slaget pulsen slår.
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N:o 55.

Vid Herr Hof-Kammereraren

Joh. Fredr. Segelins död.

Fast i din ungdoms vår du med ett manligt skick

Har sökt på Dygdens väg at fromt din vandel sträcka,

Har Döden dock hvar dag ditt lifs-ljus ärnat släcka

Och Helso-Gudens tron bortskymt för dina blick.

Må ögats varma flod en helig rysning väcka,

Vid det opplösnings-band hvar Dödlig förestår:

I skuggan af din graf jag på min lyra slår;

Och går at lyran nu med sorge-flor betäcka.

C. M. B.

[Början av jan. 1792.]



N:o 56.

Mo^arts död.

Ded: till Herr Professor Palmstedt.

Orden av C M B —
Larghetto af K: Kraus.

Mozart, man din grift upplåter,

Värmd af tusen facklors sken,

Sångerskan ditt namn begråter

I en stämma, hög och ren.

ögats gråt nedströmmar åter

Med en blick till Eliséen.

Ädla Skugga, till din ähra

Bäfvar fleuten, öm och svag;

Lutan hörs sin klagan bära

I de sorgligaste slag.

Pukorna din lik:sång nära,

Mumla ömhet och behag.

Flyg från jordens däld och dimma

Till de Sälla Andars tal

At i Englars chor förnimma

Nya stämmor till ditt val.

Bellman XI
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Mozart, vid din sista timma

Krossas borde hvar cymbal.

[Början av jan. ly^i.]



N:o 57.

Skål

på Fru Palmstedts Födelse-dag den 18 Jan: 1792.

Melod: af Fredm: Epistlar N:o 7.

Märk, hvad känslor ögat hjertat delar

I dess fromma blickar här,

Blodet brinner, tankan trumpen spelar,

Kärlek andas små besvär:

Och liksom vill sin skatt begrafva,

Vid all Afvunds sprittande blick;

Lefve Gustava! Lefve Gustava!

Hennes skål, min Granne, drick



N:o 58.

Posten riktigt öppnad blef

:

Mycket nytt, min Nåd, at finna,

Mycket vigtigt at besinna,

Se'n man sista brefvet skref.

Den gudommelige Kungen!

Ja! jag svär vid Charons roor,

Jag, jag visst till Gefle for,

Om jag hade mynt i pungen.

[1792; jan. eller febr.]



N:o 59.

Stockholm den 2 Febr. 1792.

Hjertats längtan sig ej saktar,

Derför dit nu Posten drar

Pappas äldsta Son sin Far

Med en trogen suck upvagtar.

Ahr. Westman Ahrsson.

Lilla Lorentz, frisk och glad,

Står i dörrn vid Pappas trappa;

Hälsar hela Gefle stad

Och de Män som älska Pappa.

Lorentz.

Lilla Gustaf sig nu backar

Så med byxor som med råck;

Kammad med en flätad låck.

Som utbreds i flera låckar.

Gustaf.

Gud Kung Gustafs lif bevara,

Det hans mildhet oss förärt;



Denna bön mig Pappa lärt

Och den mins nog lilla

Clara.



N:o 60.

Mjölk-kammarn på Hagen.

Pastoral

ded: till Fru Palmstedt och C: Kraus på min

52:ra födelsedag d. 4 Febr: 92.

C; M: Bellman.

Lyss, lärkans sång ditt knä framkallar

Till Floras gröna altare,

Där sommarns skuggerika tallar

Må dig en helgad kyla ge.

Ditt bröst, Camilla, hvad det svallar

At höstens gyldne mognad se!

Vid månans ljus, mot dagens strimma,

Man röjer dina frusna spår;

Ja! för'n at stjernan slutat glimma

Du till din hushålds-möda går.

Tirsis' älskansvärda Gumma,
Man dig i mjölkkammarn ser

Stundom sila, stundom skumma;

Hvar du syns man dig tillber.



Stärkt och hvitt ditt mörka linne

I en hast förskönadt är;

Bordet i din stuga inne

Pryds af middag och besvär.

Hasta från din farstu-quist

På din gröna plan, CamilUy

Le och sjung och sitt nu stilla,

Trött och tankfull är du visst.

Tag ditt maroskin, min Lilla,

Med två vackra ögons list!

Se hvar kon hon står vid stranden

Råmande bland andra kor.

Då hon ser den vackra handen.

Hon sin stäfva ombetror.

Skrubb och hyllor rummet kläda,

Golfven bonade jag ser.

Märk Camilla, hur hon ler.

När hon vill mjölkkammarn städa

Och sin bunke sätter ner.

TirsiSy Joseph och Louisa

Och Camilla^ trösten mig.

Kommen at en hvar för sig

Med en suck mitt bröst beprisa!

Damons plikter äro dyra.



Herden åldrig blir och svag;

Unnen honom vid sin lyra

Gråta på sin födslodag!



io6

Nio 6i.

På Inspector Grönlunds födelsedag

den 5 Februarii 1792.

Glada Morfar! Barnen dig

Med böjda knän välsigna.

Ljusets Ängel visar sig,

Då dina knän neddigna;

Du har varit glad och from:

Njut Guds-rikets egendom.

Vi dig än välsigna!
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N:o 61.

Minne af

Lördagen den 31 Julii 1790.

Ded. till Fru Helena Quiding den 19 Febr. 1792

af C. M. B.

Melodi: Sig molnena nu sammandraga.

Hör skotten vid blixt af canoner!

Klang valdthorn i klingande toner!

Hvad vimplar i hundra fasoner

Sig slingra präktigt åt skyn?

Ack Himmel! Hvad lysande syn?

Se dit åt, dit åt vattubryn!

Tritonerna hornen upphöja,

Tungt blomstrande stammar sig böja,

Bland susande grenar förnöja

Den lystnad örat begär. Fin.

Se jakten, ankrande där

I glittrande rändlar och skär. Da capo.

Hör valdthornens ljufliga läten

Från dessa välluktande säten.

Fin.

Da capo.



Stadsbullret i stillhet förgäten

Vid foglars quittrande sång. Fin.

Vår morgon fri från alt tvång,

Och aftonen aldrig för lång. Da capo.

Melodi: I en röd scharlakans-tröja.

Si god middag, Fru Helena!

Hvad lär hon väl mena?

Hördes våra toner rena

öfver vattnet?

Jo!!! Fin.

Hvad Steinmiillers Rondeau klingar,

När han hornet svingar

Och hvar drill ur noten tvingar

Pianissimo.

Klang rosolis och persico!

Om skålen vi oss förena. Da capo.

Melodi: Ner vid Haga, vid grind.

Kom God' Herrar, stig in!!

Fruntimren tage här nu hvar sin.

In och tagen i dans

Hvar en sin huggare god pomerans!

Bordet dukadt. Ma Chere,

Och Kokerskan i köket hon svär.

Våren gunstiga då,

Mitt Herrskap, kom, kom, kom, ska vi gå.
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Melodi: Knäpp nu bas-violen.

Se den blomster-porten och dess trappa,

Strödd med väpling, löf och blad,

Och hör, hör i kärlen Jungfrun tappa

Skönt vår middags-lemonade.

Skönjen på bordet smultron och grädda,

Blomkål! ack, gudomliga kål!

Där, lilla Nåd! en stufvad gädda,

Och där borta inlagd ål.

Melodi: Träd fram, Du.

Med Hälsans glada mine vi jordens håfvor njuta

Oss vid Zephirens fläkt i varma gräset luta

Och ögna fästets prål.

Kom at vid drufvans os vår blomster-port tillsluta.

Kling klang, Helenas skål!!!



N:o 63.

Den 5 Martii 1792.

Min älskansvärda Syster!

I ett urväders-yr

Som kyler ock förvånar,

At snart af köld man dånar,

Bäst foten slingrad flyr;

Just då min bön blir dyr:

Tillåt mig att jag lånar

Dess citra, ock bestyr —

Bestyr, den sändes mig

Till Adolph Fredrics trappa.

Jag, svept uti min kappa,

Fru Qviding åtlydt dig;

Med vördnad i hvart stig

Skall drufvans saft jag tappa

Ock dansa qvick ock vig.

C MB



N:o 64.

Klockorna röras med sorgliga slag,

Ringerskan snyftar och gråter,

Clara-Dödgräfvaren tycks i hvart tag

Rycka spaden åter.

Skalden, som vid griften blundar och ler

Och din ljusa Himmel strålande ser.

Dignande fäller sin Lyra.

Gäck, Hedersman, hvarje Ängel dig ber.

Dina steg så dyra!

Munter din morgon och ljuflig din quäll.

Leende seende alla.

Som på din tröskuU behedrat ditt tjäll

At ditt goda befalla.

Jämt ditt hufvud i oskyldiga gräl

Röjde i hvar knyck din eldade själ,

Så för din Kung som hans Rike.

Drick ut dödskalken! bjud Gustaf farväl,

I din död hans Gelike!

lutet av mars 1792.]



N:o 6).

Vid Gabriel Grönlunds graf,

den iS Mars 1792.

Din grafskrift är enkel, men ädel och sann,

At tårar bevittna din heder.

Farväl, du beskedlige, redlige Man,

Af gammaldags trofasta seder.

Den Skalden dig hyllat som Svärfar och Vän,

Med lyran till griften han ilar,

Begråter din saknad — fast lyckelig den,

Som saligt insomnar och hvilar.

Hvad båtar oss Arma, ur flammor och grus,

At tidernas oskick beskåda?

Säll du som, upptagen till klarhet och ljus,

Dig skilt frän vår villa och vada.

Din Skapares vilja du tålig tillbad.

Vid ögonens slocknade laga.



så länge du lefde, så lefde du glad,

Tills Döden afvände din plåga.

C. M. B.

8 Bellman XI
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N:o 66.

Häckningen.

Dedicerad till Fru Gustava Palmstedt och Herr Inten-

denten Fischerström den 31^ Martii 1792

af C. M. Bellman.

Musiquen af Wikmanson.

Pour ce moment heureux, la sensible nature.

Pétrarch.

Qu'en tete å tete on est heureux
Avec robjet qu'on aime!

Lorsque l'on croit n'étre que deux,

L'Amour fait le troisiéme.

Elit de Poésies fugitivcs.

Dedication till Fru Palmstedt.

Mina ögon, jag er sagt

Tusen gånger om er våda;

Ändå vågen I beskåda

En Camillas englaprakt.

Edert val mig tillhör gilla,

Men, ack! huru bär det till:



När I fröjdens åt Camilla,

Mig mitt hjerta brista vill.

Virka din Camillas namn
Uppå bandet af din luta,

Lät ditt hjerta sig utgjuta

Inom hennes klara famn.

Pröfva hennes stilla ära

Med ett tacksamt hjertelag,

Och dess varma blickar nära

Lemna denna Sång i dag.

Häckningen.

Vackra små, som åt Naturen

Hvar och en sin låfsång bär,

Som vid vingens fläkt i buren

Röja lustar och besvär.

Kommen at er häckning röna

I er Ägarinnas bur;

Sjung, du hane och du höna.

Sjung om Oskuld och Natur!



Höna, sitt ej i din dröm

Lutad, sömnig och bedröfvad;

Märk din bur med blommor löfvad,

Sjung, blif glädtig, stolt och öm!

örat af din sång bedras,

Hjertat ömt af dig ofredas;

Sjung och lät din vinge bredas

Kring ditt klara vattenglas!

Vårens gryning, vackra små,

Skall snart edra qual opptäcka;

Nu är tiden till at kläcka:

Skynden eder båda två!

Duetto.

Muntra hane, se din höna

Pjåkig på sin pinne stå:

Skynden eder båda två

At Naturens högtid röna!

Törnebusken knoppas snart

At ert vigningsrum betäcka;

Flyg at dig bland rosor häcka

Med en Älskarinnas fart!



Chor.

Åskan näns ej edra bon nu förstöra,

Njuten er häckning med quittrande gny.

Täcks Ägarinnan er lyckliga göra,

Tacken dess ömhet med näbben i sky!
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N:o 67.

Inpromtu den i April 1792.

I en så vådlig stund, då Folket Gustaf gråter

Och trampar Slottets brant med vridna händers tvång,

Måst dagen blifva lång

För den, som i befäl skall skynda fram och åter

Emellan Bofvars list och Ångrens klago-sång.

Men tröttna ej ändå uti din ädla ifver.

Du arbetsamme Man, som fängslad i besvär

Vår Väktare nu är;

Som hvilans ljufva lugn vårt sorgsna öga gifver

Och Makar, Män och Barn uti ditt sköte bär.

C. M. B.
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N:o 68.

Min nådiga Fru.

Gickten tror jag har ändå

Minsta brusk ock sena klufvit,

Pulsen pickat så ock så,

Nota bene när jag sufvit.

Hvad jag pints i häl ock tå?

Det mig grämer in i själen;

Svedan lär kanske förgå,

Nota bene uti hälen.

Nu så vida är det så,

At jag pigger lyfter hakan;

Ock nu ligger åfvanpå,

Nota bene på ett lakan.

Movitz.

Den 24 April 1792.



N:o 69.

Högvälborne Herr Stats-Secreterare

ock Riddare.

Hälst i lungn ock frid jag sitter.

Som en åldrig Man i vrån;

Men slikt ägnar eij min Son.

Blodet i hans ådror spritter,

Sabeln dragés ut ock in.

Höij hans arm ock hielp hans lycka,

ödet tör hans hjässa smycka

Med en Lager liksom min.

Jag tror mig äga en nådig Hertig

den Gud välsigne ock bevare. Nog
är jag en trogen Unde[r]såte ock Håfvet tillgifven.

C MB.
[April 1792.]



N:o 70.

Vid Assessorer! uti Kongl. Commerce-Colle

Herr Johann Jernbergs död.

Har ditt minne så försvunnit

Med ditt sista andedrag?

Så at intill denna dag

Ingen Skald sig än infunnit,

Lifvad af Apollos nåd.

Då du, Vänskap altid värdig,

Stod vid hennes klagan färdig

Med din tröst i råd och dåd.

Tjenste-vägen, at besinna.

Mera vådlig är än glad;

Hvar och en uti sin stad

Lär den tankan giltig finna.

Embets-Mannens trogna stig,

På den väg hans krets inrymmer,

Pryds med otack och bekymmer.

Och det Kallet prydde dig.

Vänskap räcker mig min lyra,

Den jag vördsamt återtar
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I en stämma hög och klar

At din Samfunds-dygd bedyra

För hvar jämn och redlig Man.

Lyckan visst din väg ej jämnat,

Ty den Embets-stol du lemnat

Du med trötta stigar vann.

Njut den glans en verklig ära,

Skymd i motgångs mörka stig.

Efter döden väntar sig,

Och vid grafven lyser nära.

Trots alt Afunds qualm och gräl.

Nu som denna sanning gäller.

Skalden ock sin lyra fäller

Med ett tårefullt farväl.

C. M. B.

[Slutet av april 1792.]
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N:o 71.

Vid

Rådmannen i Stockholms Stad

ädel och högaktad

Herr

Lorents Westmans

jordafärd,

den 9 Maji 1792.

I. Samuels Bok 12: v. 4.

Du Jordens glada Flock, som helsans fägring bär.

Som Döden då och då ifrån din tröskel trugar.

Och du som, gul och kall, dig för hans lia bugar.

Märk, huru när hvarann er dödssäng bäddad är.

Förgänglighetens Lag, oryggelig är den.

Som stunden aldrig viss at hennes bud bejaka;

Vi födas och gå fram och åter gå tillbaka

Med detta resepass: af jord till jord igen.
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Hvad är då all vår färd till åldrens brutna staf?

Skönt den i trumpna stig på hvassa törnen skrider,

Mot evighetens längd, en längd förutan tider.

Den är ett ögnablick emellan lif och graf.

Fullt två och sjutti år, med åldrens krona prydd,

I dag en Hedersman sig samlar bland de döda;

Sin kalk han druckit ut af lifvets vedermöda

Och flyktat från en verld, af tusen stormar brydd.

Din vandel varit jämn och älskansvärd och god.

Och därför händer nu ikring din kalla göm^ma,

At Sanning hedrar dig och fromma Vänner ömma,

Och Ryktet bär din bild vid ögats varma flod.

Du har som Samvetsman visst ingen gjort förnär;

Därför, då ögonen du saligt sammanlade,

Alt Folket kring din mull med rörda känslor sade,

De sade dessa ord, som Skriften tolkar här:

Du har ej öfverväld eW nå'nsin orätt gjort

Och ingen undertryckt i dina hud och rätter.

Och såleds på din graf man denna runan sätter:

At Oskuld ingen flärd i dina domar sport.

Ditt stoft, du Hedersman, en sällsynt åsyn gaf.

Då Barnbarn, — Barnbarns Barn med dygdig ungdoms ära

II



Sig ömt förenade din kalla börda bära

Och gjuta tårar ut vid brädden af din graf.

C. M. B.



N:o 72.

Midsommardagen 1792.

På min sjuksäng.

Min nådiga Fru!

ock älskade Syster.

Uti alla tjäll ock stugor

Hörs musique ock dans ock fläng.

Men jag quider i min säng,

Plågad utaf gickt ock flugor,

Skymd af tobak, vin ock glas.

Såleds kan min Nåd intaga,

At mig värklig bör misshaga

Slika midsommars-calas.

Med nattmössan half på öhra

Ock med pennans plump i bläck,

Med min fot i ängsligt sträck

Ock en usel äggeröra,

Som knapt gjör en Hyrkusk glad.

Har så dags min dag en ända:



Gud, låt detta bref anlända

Med min suck till Kelfvestad.

C. M. B.



N:o 73.

Den 28 Juni 1792.

Herr Capt. Kempensköld.

Med mina gamla skor,

Förutan klack ock sula,

Ock mina strumpor gula

Ock hatten prydd med flor

Jag hälsar dig, min Bror,

Till brödets sista smula

Som uppå åkren gror.

Ock önskar dig alt godt,

At uppå landet njuta.

Ibland uppå din skuta

Att segla blidt ock smått,

Ock stundom få den lott

Bland Vänner dig insluta

I Anne Lovisas Slott.

CMB



Fröken Anna Margretha Löfling.

Fröken må nu äntlig veta,

At jag sjuklig är ock svår;

Men som posten genast går,

Skrifs till Anna Margaretha.

CMB—

Välborne Fierr Johan Ludvic Stjernflyckt

och Fierr Skytte och dess Fru.

Herr Hans Jacob, med den ähra

Adels-stämman värdig är.

Var så god och gladt frambär

Den hans hierta rör så nära;

Sen om jag törss ömt begära,

Hälsa redligt, fritt ock tryckt

Johan Ludvic Stierneflycht —
Men lätt eij mitt bref besvära.

C M B—

nn XI



N:o 74.

Min nådiga Syster!

Min k: Broder

Fast jag är en Man till åhren

Ock beröfvad Lyckans lön,

Likfullt med min trogna bön

Följer jag er tätt i spåren

På er resa lätt och glad.

Bäst I stannen under skiuhlet,

Står er Movitz ner vid hjulet

Med en blick åt Kelfvestad.

Mins min Nådiga den stunden,

Då dess vagn påpackad blef?

Och då hon på steget klef,

Hur hon blef af mig förbunden,

Vid min morgon-lemonad,

At på alla sätt fram.bära

Med all möijlig hiertats ähra

Movitz' suck till Kelfvestad.



Mins min Nådiga min villja

I vårt sista afskeds-ord,

Då af gickten jag förgjord

Svängde mig på gålfvets tillja

I en haltande parade.

Hur jag önskade så sackta

Med min bugning at upvackta

Hennes Nåd på Kelfvestad.

Mins min Nådiga kan hända,

Om jag i dess Makas famn

Gret vid Skyttes ädla namn,

Just då vagnens hästar spända

Gnäggade två tre i rad.

Om jag Fröken Löfling nämde

Ock om bröstet eij framklämde

Några ord till Kelfvestad?

Till en Vän, en viss af våra,

Hälsa honom tusenfalt;

Drick min skål sen öfveralt.

Utan at hvarandra såra.

Jag som ögnar klart, slå vad

Vagnens gång i sagta maket.



Har den ähran at på taket

Hälsa fram till Kelfvestad.

Min nådiga Systers och min

käre Brors

Movitz.

Ock Kelfvestads Härskaps

ödmjukste Tjänare ock Vän
C M Bellman,

siuk.

Stockholm den 2 Julii 1792.
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N:o75.

Min nådiga Syster!!!

Där sitter jag på trägårds-bänken med min cittra, sak-

nande Härskapet. Det syns så mycket lifligare som ingen

istoppad pipa mig räckes. Min klago-sång måtte vara

högst illa ljudande, efter Vargen tjuter så ganska för-

färligt.

Må bland rosor, gräs och blad

Lif ock hälsa sig infinna.

Åkrar gulna, källor rinna.

Noten fiskarna intvinna,

Ock vid måltids-timman glad

Lifs:besvären lätt försvinna

Med en skål, som dricks i rad

För den Värd ock den Värdinna,

Som bepryder Kelfvestad.

i Kan jag roa min nådiga Syster med nyheter, hvilckas

sanfärdighet lämnas till egit eftersinnande.

En Trägårdsmästare vid Danto-bommen vid namn
Löfberg har förleden måndags afton blifvit förlöst med
en välskapad Dotter. Mannen hade en tid befunnit sig

opasslig ock nyttjat flere Doctorer, Consultation har
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blifvit hållen i Collegio, där Pluraliteten trodt det vara

vattusor, men ändtligen på detta sätt förklarat gåtan.

Den lilla Kärleks-panten är redan så för sig kommen at

hon med sin faderliga Mamma kan gå ock promenera i

trägården ock nyttjas som en fogelskrämma för tättingar

på ärt-åkren.

En Utländning är till staden ankommen, som förstår

den konsten at på en tid af 24 timmar opbygga ett helt

hus af fyra våningar med nödiga uthus, på 10 minuter
!

tillreder han en trägård med frucktbärande träd, ock ser

man nu på Kungsholms Bron en hel trägård anlagd med

aleer ock blomster-häckar, hvarföre passagen med fohr-

vagnen sker sjöledes med därtill inrättade segel. Bemälte

Utlänning har med tillstånd nedrifvit i grund det så kal-

lade Mäster Anders på mindre än en minut ock där an-

lagdt en flytande brygga till Traneberg som genom

pumpvärck sättes i rörelse.

Jag vet eij mera nyheter, som jag dristar med sanfär-

dighet berätta, än detta tal, hållit af Bror Wetz vid dess

inträde i Orden Par Bricolle.

Högst durcksigtige Bröder.
j

Som jag har den ähran at stå inför detta gunstiga \\

Omgänghet med pleureuser ock stöfvel-manchetter, så

föranlåtes jag härmedelst lämna högst durcsigtige We-
j!

derbörande den underdåniga befallning mig ödmjuke-
j

ligen är gifven, at jag i stöd af författningar har den !

ähran at ofördrögeligen framhärda till mit sista

Högst durchsigtige Brödernes

ödmjuke Tjänare

Wetz.
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Jag har den ähran näst min vördsamma hälsning till

Härskapet på Kelfvestad ock min Broder Kempensköld

at framlefva

Min nådiga Systers

Stockholm d. 5 Julii ödmjukaste Tjänare

1792. C M Bellman.
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N:o 76.

Den 9 Julii 1792.

Fanten som vet om jag skall hålla mig till Lagen eller

Evangelium i morgon i Anexet. De hära färsköhlet kom-

mer efter, så at jag må säija med Köningen ock Psalmis-

ten Konungen David: si jag väter mitt läger med mina

tårar. — Nog står rågen bra, bara det blir godt bärg-

nings-väder, men jag må säija som Fan sad' åt suggan:

slicka dig intet i förtid om trynet, förn du känner luckten

af dyngan. Ja, våra svåra tider äro de samma; inga dra-

gare vid prästgåln, så man må önska sig en chaise at

fara till Himla på som fordom Elia. Ja meij si, hvad är

klockan, jag har lust at spatzera hem till Gumman min

efter en god sup i skänckskåpet och hugga en god bit af

den inlagda åhlen. Det är ändå roligt att gå så här ock

tala för sig sielf, ty när man är ensam så gjör man ingen

orätt. Jag har lust at i morgon gjöra min afhandling på

predikostohlen, ock proposition skall blifva:

Menniskonens tunga.

Jag säger propositionen skall blifva Menniskiones
tunga, hvarvid vi vela taga under händer at beskåda:

jino Meniskjones tunga i anseende till dess be-

skaffenhet

2° i anseende till dess härliga nytta ock
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3° i anseende till dess kosteliga smak. Men nu skall

i2-supen gå, jag skall känna åt om jag har någon atterst

i fickan af Mors sköna sockerskorpor ock en dito ost-

kant. Jag kommer ihåg hvad Poeten sade om 12-supen:

Vid dagningen då fogeln flög

Med lätta vingar ur sitt näste

Jag ögonen på flaskan fäste

Ock första supen i mig smög.

Den andra supen tog jag sen

Då tuppen gohl mot klockan fyra.

Än kändes ingen hufvud-yra

Förn närmre fram åt middagen.

Jag såg på uhret, ock jag söp

Men kunde intet visarn skönja.

Min näsa, guhl ock röd som mönja

Af persico ock finckel dröp.

Se, ödmjukaste Tjänare, min gunstig Herre ock väl-

borne Herr Capitaine Daniel Kempensköld, välkommen

till Kelfvestad. Nu, det tillstår jag, känner intet Herr

Capitaine igen Probsten Tupp-Fecius, så säijer jag.
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N:o 77.

Välborne Herr Major, Riddare af Koiigl. Sverds-orden.

Min älskade Vän ock Broder.

Si så där ser Correspondenten ut när han röker sin pipa,

Han ser något gammalmodig ut som alla kan begripa,

Så där såg han ut i morgons vid Julii månads köld.

Då han satt ock såg på kakelungen hos Bror Kempen-

sköld —
Som gu nås, det jag nästan kan bedyra.

Intet blir upsatt förrän sjutton hundra nijttjo fyra.

Så där ser han ut, så ängslig ock mager.

Som fordom i Malmö Brödren Haqvin Bager.

Också är han intet mera slug än den Gubben,

Med läderkarpusen ock fählenubben —
Mediertid önskar Gubben Movitz af hierta ock själ

Sin Correspondent Brödren Skytte alt väl.

Dito ock item, utan alt sköns öfverdåd,

Lycka ock hälsa åt Hennes Nåd.

Movitz lefver Kelfvestads Härskaps

oföränderlige Broder ock

ödmjukaste Tjänare.

Stockholm d. 16. Julii 1792.



N:o 78.

Till Deras Nåder på Kelfvestad.

Jag funderar hit ock dit,

I hvad måhn jag skulle kunna

Skilljas ifrån Backi:tunna

På en Kelfvestad-visit.

Men som denna dag i Julii,

Tecknad för den nittonde,

Bara medför slask ock muli,

Orckar jag eij flaskan se.

Mediertid med pipan tänd.

På min bänck i trädens skugga,

Sitter jag som Erensugga,

Utkörd från Kolmätar:gränd.

Nu som eij Rosolis rinner.

Ock i buskarna på skämt

Ingen Skönhets öga brinner.

Har jag detta bref bestämt.

Hennes Nåd på Kelfvestad,

Fröken Löfling, Nåden Lotta,



På miii bänck till klockan åtta

Lätt mig sitta flinck ock glad.

Dristen i ett huss försöka

Ock min pipa mig beta?

Skall jag aldrig mera röka

Ock upvagta Damerna.

Movitz.

Den 19 Julii 1792, i fullt rägn.



N:o 79.

Den 23 Julii 1792.

Korss hvad Nådig Frun hon dröijer,

Ock hvad det är ledsamt nu.

Mediertid sen klockan sju

Jag här idlig undanröijer

Bord ock stolar, grus ock skräp.

Kaklugns-makaren han murar,

Ock jag fattig Flicka skurar

I ett ängsligt tråk ock släp.

Hukad med en dålig viska

Sköljes tilljor, gålf ock pall;

Så en gång i alla fall,

När jag lyss åt Rothens :piska

Ock jag vagnen stadna hör.

Alt i ordning måtte vara,

Gålfvet bonadt, fenstren klara

Ock strött granris utanför.

Foglarna så har jag matat.

Diskarna i ordning stält;

På den lata Murarn skällt,



Ock med Timmerkarlen pratat,

Ock Gud vet hvad alt jag gjordt.

Katten jag ur köket sjasat,

öfverdrag ock dynor basat

Som en ljungeld alt så fort.

Tre par strumpor har jag stoppat.

Sen i morros tuppen gohl.

Fästat häckten i min kjohl

Ock mitt gårdagsrlinne loppat,

Sen min stubb jag lappat bak.

Också kan man lätt begripa,

Har jag gett med eld ock pipa

Hof-Secteraren tobak.

Gud lätt Härskapet snart åter

Se sin hydda prydd ock glad.

Då liksom på Kelfvestad

Nöijets dörrar man uplåter,

De ock ögna deras bo.

Men hvarthän syns solen hvälfva?

Ve meij — slår hon intet elfva,

Slog eij klockan elfva jo!!!



N:o 80.

Den 30 Julii 1792.

Knapt förn morgonrådnan skymtat

1 sin rosenröda våd,

Har Borgmästare ock Råd
Ren högtideligen grymtat

Innom Telje stolta stad.

Också enligt tour på staten

Ser man här hur Magistraten

Åtfölgs två ock två i rad.

öfverläggningen kan hända

Gissas hafva varit den

Väckt af Herr Borgmästaren

At i fall så skulle hända

Härskapet på Kelfvestad

Ärnade till Stockholm tåga,

Magistraten skulle våga

Sin lyckönskan, dumm ock glad.

Till de Främmande på orten

Hållas skulle Oration;

Hvarför, hoppad nyss ur hoon,

StadsiNotarien står i porten,



För at glutta ut åt tuUn:

At i händelse så hände

Kempensköldska vagnen vände

Sticka trynet straxt i mulln.

Vid Notariens nöff — afpassar

Hvarje Rådman sin function,

Så i prydlig procession

Långsamt Rådstu-Rätten tassar

Med Herr Preses tass i tass.

Djupt hvar en sitt tryne sträcker

Ock med grymtande optäcker

Stadens litterata Class.

Preses högtidsklädd han hälsar,

Utmärckt här med numro ett.

Sielf Herr Movitz som framledt

Uti sina sommar-pälsar

Nedannämde Magistrat,

Ber hörsammast få upvagta '

Under vagnens färd så sakta

Med en grymtande cantat.

Den till höger gå'nde sugga,

Utmärckt under numro 3,

Kan ju hela verlden se

Är Bror Petter Bredströms skugga,

Äldste Rådman i vår stad.

Rödt hans tryne som zinober,



Intill dess han i October

Sveps i smör ock lagerblad.

Numro 2, med borst å ända,

Alfvarsam ock hvit ock grann;

Christian Wingmark heter han,

Som ren luckten torde hända

Känner af tjänbyttorna.

Näplig hinner han orera,

Förn Herr Rådman balsamera

Olja, lök ock ätticka.

Numro 5, med strödda fläckar

På sin nattrocks ljusa färg,

Han sig kallar Fader Berg

Ock på rådstu:bordet träckar

Förri han har sitt votum gett;

Nu så knubbig ock så vulen,

At man gissar fram åt juhlen

Det han grinar på sitt spett.

Numro 4 jämt man kallar

För Grälmakar Löfberg här:

Han sig mäst uphålla plär

Mellan ollon, ljung ock tallar,

Sen med afvund ock försåt

Man på stjan locket fälde

Som på trynet Rådman smälde

Just då han sitt sörpe åt.

10 Bellman XI



Numro 6 ock 7, Rådmänner,

Gå som suspenderade.

Men at deras brott inse,

Ingen just så noga känner,

Kanske för ett lappris-gräl.

Mediertid märck Rådstun beder:

Nådig Härskap, skynden eder

Ock bjud Kelfvestad farväl.

In fidem potocolli

Wetz

Rådh:Notarie.
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N:o 8i.

Helenas fest

Den 31 Julii 1792.

Bord: Divertissement.

Melod: Hiertat kan sitt qual eij stilla.

ögats blickar röijas rena,

Blodet bär sin friska färg:

Unna derför mig, Helena,

Trappan på Heleneberg.

At dig där förnögd upvackta,

Mer af gickt eij tärd ock klämd;

Unna mig at fromt ock sackta

Höija lyran, för dig stämd. :ii:

Var välkommen hem tillbaka,

Åtfölgd af de Skönas Tropp!!!

Kom ock mig din hand bejaka

Ock hielp gamla Movitz opp.

Men fastän hon tycks förklara

ömhet vid min klago:ton,

ögonen dock uppenbara

Hjertats köld för min Person. :||;



Var välkommen hem, min Fru,

Från förmiddags-promenader.

Sjung vid Bachi lemonader,

Sjungom alla, sjungom nu.

Chor. Låtom oss vår röst förena

Till Helenas pris i dag;

Vivat vivat. Fru Helena!

Klingom alla, så gjör jag.

Kom at af hvar redlig Vän
Sin lyckönskan värdigt njuta!!!

Vi vår högtids:sång så sluta

Som dess början gäller än.

Chor. Låtom oss etc . . .

Den som menar huset väl,

Bugar sig för vår Värdinna,

Eij med sömnig ögonhinna.

Mindre med en ledsnad själ.

Chor. Låtom oss etc. . .

Den som intet närmre qväln

Bär sitt rus med stilla seder,

Vräkes ut med tusen eder

Båd' af mig ock af Mamselln.

Chor. Låtom oss vår röst förena

Till Helenas pris i dag;

Vivat vivat. Fru Helena!

Klingom alla, så gjör jag.
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Melod: Tirsis' älskansvärda.

Roligt för vår ädla Gumma
Landets ljufva små besvär,

Stundom at mjölckibuncken skumma,

Stundom plocka fruckt ock bär.

Stundom på sin fåhle rida

Ned till Fiskar:Torpets äng,

Tycka magen börjar svida

Ock aptiten bli för sträng.

Genom grindar galoppera

Med stigbygeln på sin sko;

Stundom körsbär frukostera,

Stundom åt smörasken glo.

Stundom uti skåpet titta.

Om i flaskan fins en tår.

Sen bredvid sin Movitz sitta,

Där han på sin lyra slår.

Stundom caffeeiqvarnen mahla.

Stundom sockret hacka smått;

Stundom höra tuppen gahla.

Sen från hönorna han gått.
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Roligt längst ur skogen höra

Lammens skällor hit ock dit,

Ock se Fiskarn noten snöra

Vid abborrarnas visit.

Roligt är mot afton:solen.

Sen man ledsen är ock trött,

Vid sin säng pä kuller:stohlen

Se sin stubb ock somna sött.

Bordet dukat oss tillbjuder

Landtmans frihet ock behag;

Hören, hör hur' morteln ljuder!

Hvarje Dame sin Älskling tag,

Marche: Dyre Kung, sig en Främling nu bugar.

Middags:morteln frän köket nu klingar,

Tag hvar sin Sköna under sin arm. Fin.
\

Middags: morteln frän köket nu klingar,
j

Ock i spis ock skafferi ett gräseligt larm.

Kom, min Iris, i din liv:rock lustig ock varm.

Rättnu bringaren fluidum frambringar. D. capo

Se på meij hur' mitt öga det plirar

Pä dina blommors dolda behag. Fin

Se pä meij hur' mitt öga det plirar,

Derför Mo-jitz under armen kramande tag.



Lilla nad, min lilla söta näd, det är jag,

Som din myrten :krantz i tanckarna virar. D. cap.

Träd till bordet ock sitt vid min sida!!!

Så skall dig svalcka mjölck, bär ock vin. Fin.

Träd till bordet ock sitt vid min sida

Ock drick glas om glas med mig ur vin:caraphin.

Kycklingar ock fisk ock inlagd ähl, min Cousine,

Skall du mumsa utom smör ock ärtskida. D. cap.

Aria: Mig naturens prackt förblindar.

Lätom OSS vid bordet äta

Ock vår flaska tömma ur;

Politiquens list förgäta,

Ock Europas conjunctur.

Fåfängt är med Willis träta

Om hans Drottning ock hans cur.

Vij Hele-nas skål utmäta

Hvar ock en uti sin tour.

Melod.: Lyft snabba åhretag.

Kom, sväng dig du som jag

I Backi våta jacka

Ock med en skäl betacka

Helenas muntra Lag.

Jag har läsr min allmenacka

Uti Julii sammandrag;



Fritt må Afvund koreken lacka,

Jag opbryter den i dag.

Mclod.: Hiertat dig sin dyrkan ger.

Hiertat dig sin suck förär,

Må du Åldrens krona vinna;

Ock må Hälsans Gud som här

Dig i staden återfinna.

Melod.: Pryden bordet vid vår källa.

Njut Helena bland de sälla

Lifvet som en ständig våhr!!!

I din parck din hälsokälla,

I dess skugga nöijet rår.

Torndöhn fly ock gäddor smälla

Kring din brygga, köhl ock år.

Men må hjertats suck så gälla,

At du lif ock hälsa når.

Melod.: Mellan vattnets små försåt.

Lätt nu drufvans purpur strömma

På de Skönas flor ock taft.

Måtte vid den guda-saft

ögat eldas, hiertat ömma.

Höij ditt glas med hielte-kraft

At Värdinnans skål uttömma.
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Chor.

Melod.: Siungom nu alla i glättiga Lag.

Vivat Helena, hvar dag som i dag!

Vänskapens Tempel inviges åt henna;

Orphei luta, Poeternas penna

Lagrande krönes till hennes behag.

Slut på Borddivertismentet.

CMB.



N:o 82.

Min älskade Broder!!!

Som nu Murarn med sin slef

Till den röda stugan hunnit,

Där min skugga sig infunnit

Ock dit in i dag jag klef.

Så vill jag till Templet hasta

På Kongsholmens vackra trackt

Ock inunder bön ock fasta

önska alt i ordning bräckt.

I hvar vinckel ock hvar vrå

Syns kullstjelpta bord ock stolar;

Jungfrun sig i köket sohlar,

Ock dess katta likaså.

Tobaks-lådan är försvunnen.

Flaskan inläst på qvartal,

Elden slocknad ock utbrunnen

Under grytan, tom ock sval.

Kakelungnen skall i dag

Vill Gud klockan nje rifvas;

Ock altsammans, alt bedrifvas,
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Alt till Härskapets behag.

Foglarna i buren matas

Uti kammarn obebodd;

Eij på minsta vis de hatas

Af dens hand dem är betrodd.

Mediertid Poeten går

Under Templets skygd ock grönska

At dig, Kempensköld, tillönska

Helsans lugn ock lifvets vår . . .

Re'n är jag i choret inne,

Fast omöjligt mig at se —
Dock du lefver i mitt minne

Som en stolt Kongsholmare.

Min varma hälsning till din Fru ock till Fiärskapet på

Kelfvestad, som i sinom tid skola upvagtas med något

nytt.

Dig, Bror Kempensköld, hälsar på stället Herr Cam.

Arnqvist, Brodern Lindström, min Hustru; och jag lefver

på Mäster Anders

din ödmj. Tjänare ock Vän
CM B.

Herr Källarmästare Enander hälsar med dess Fru.

[Juli (?) 1792.]



N:o 83.

Den
5
Aug. 1792.

Min nådiga Syster Fru Kempensköld.

Telje stads Cavallerie

I sin högtids:paradering,

Med standar ock lif:mundering

Hasta under grymt ock skri

At sin hälsning få frambära,

At aflägga sitt besök,

Dock i frucktan at för nära

Nalckas nådig Systers kök.

Stadens tullport, skraal ock löfvad,

Knarkar vid ett slikt galopp;

Tills Ryttmästar Wingmark öfvad

Ropar: Halt — ock bommen opp

Porten är ju ganska vacker,

Prydd med blommors rika vahl;

Men för dessa Tryhn-Cosacker

En förundran ock ett qval.

Kempensköldska chiffern klar

Innom löf ock krantzar lyser,



Hvarför ock Sqvadronen fnyser

Under flygande standar.

Alla största vördnad röija,

Då de vagnens framhjul se,

Ock utsträckta trynen höija

Med: ödmjuka Tjänare!

Petter Bredström syns förfärad

För den ystra honom bär;

Ock Herr Rådman Berg högtärad

Snart ur sadeln dimpa lär.

Mediertid märck, nådig Syster,

Hur Sqvadronen gjör honeur.

Ock om nådigast hon lyster

Afskeds-Complimenten hör.

öf öf öf öff — jag som Råd
Ibland stadens Älsta juckar.

Ock derför jag ock nu skuttar

At mottaga Hennes Nåd.

Rödt mitt chabraqve likt zinober,

Blanckt mitt svärd som engelskt tenn.

Men bland Rådmän i October,

Som ta afsked, är jag en.

Var välkommen nu tillbaka.

Väntad ifrån Kelfvestad,

At i Tellje hvilan smaka.

Kanske några dar i rad.
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Grymten djupt, af alla Stater

Stadens Borgerskap ock Råd.

öf öf öf öff — halt, Kamrater,

Vivat, vivat. Hennes Nåd.

Efter paraderingens slut får jag anmäla mig, som där

vid eij på minsta sätt mig befattande, utan näst min vörd

nad till samtliga Syskonen lefver min nåd. Systers

ödmjukaste Tjänare

C M Bellman.



N:o 84.

D. 9 Augusti 1792.

Välborne Herr Major ock Riddare af Kog

Svärds-orden.

Längst från krogen Rosendahl,

Där vij samlas vij Jurister,

Mäst om stöld ock ägotvister

Ock intecknade qvartal,

Ärnar jag för'n bordet dukas

Buga mig på Kelfvestad,

Sen tre supar rad i rad

Jag uti min corpus slukat.

Skumpande hvar enda dag.

Har jag lärdt för Parter prata

Ock med charta sigillata

Skräma dem så de få slag.

Utaf Torparn minsta killing

Tar jag intill största ko;

Ock jag låfvar — posito —
En falsk ed för fyra skilling.
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Täckes nådig Herr Majorn!

I processer sig begrafva,

Vill Bror Wetz den ähran hafva

Sjunga utur högre chorn

Så för hela Magistraten

Som för sielfva Krögar:Mor;

Ty jag heter Wetz—Major,
Ock jag skumpar dickt för maten.

Om Majoren ville börda

Till exempel Askersund,

Fan i meij Justitie:Hund,

Sedan Vittnen blifvit hörda,

Skuir Majoren blifva glad.

Åkrar, täppor, fält ock ängar,

Folck ock fä ock bord ock sängar

Promt tillföllo Kelfvestad.

Min vördnadsvärde Vän ock Broder Skytte, jag skrif-

ver till en åldrig Hedersman så fritt, men förlåt om jag

felar, mitt ämne är at roa ett så respectabelt hus. — Hälsa

Syskonen af deras ödmj. Tjän: ock Vän

C M Bellman.
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N:o 85.

Heleneberg

d. 12 Aug. 1792. Bacchanale.

Lycklig den i muntert Lag

Lifs-besvären jagar,

Jagar från Astrilds små behag,

Utan at han sig klagar,

Och trots Afunds sårande gnag

Gör sig för-nöjda dagar.

Och trots Afunds kält och gnag

Gör sig glada dagar.

Hugger i kannan tappra tag.

Klunkar med dubbla magar,

Ej i dryckom flepig och svag.

Slikt Bacchi Män försvagar.

Ej i dryckom flep och svag;

Slikt vårt blod försvagar.

Flyn blott de Skönas andedrag

Under flor och kragar.

Gören, Gossar, gören som jag.

Jag min Cupido agar.

|1 Bellman XI



Gören, Gossar, gör som jag:

Jag min Gupido agar,

Tills jag af safter flere slag

Tumlar i Geres' hagar;

Där ligger jag till ljusan dag,

Alt som jag sjelf behagar.
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N:o 86.

Kägelspelet den i6 Augusti 1792.

Peka i Helveti, Movitz, menar du att Mollberg intet

har slagit sina käglor förn i dag, håll, Cathrina, du där i

gungan, ock du, Christian Wingmark där, som står ock

röker din pipa, håll träft — maka åt er, Källtringar,

Tjärkullrare, Bierfilare, Sillpackare, Wallackare, Fräc-

kare, Göktytare, Storskrytare, Fyrbytare, Lagbrytare, nu

står jag med klotet i näfven, äfven slår jag deij i ackter-

stäfven. Mollberg. Gutår, Cathrina —

.

Fem ock sex det håller jag,

Alla käglorna sku dimpa.

Säg, hvad håller du? — En limpa

Ock tre supar i hvart slag.

Alla nie sku bli mina —
Nå hvad håller du? — Jo träft.

Håll du din fördömda käft!

Men hvad håller du, Cathrina?

Jag, jag håller intet mer

I den gungan där jag gungar;

Ty en sak mig ömt betungar.

J
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At mitt Härskap jag eij ser.

Må det snart till Stockholm hinna,

Med sitt pass från Kelfvestad.

Förr blir eij Cathrina glad,

Husets trogna Tjänarina —

Grälar ni i spelet, så skall jag ta meij tunnor tusen visa

er annat. Ock min kära Cathrina i gungan, lätt ditt Här-

skap förlusta sig än några veckor hos den vördnadsvärde

Jan Jacob Skytte på Kelfvestad.

Jag instämmer med Cathrina fast Capt. Kempenskölds

rum börja bli vackra ock färdiga, men önskar snart se

mina Stokholms-Vänner.

Jag lefver ock dör min Herr Broders

ödmjukste Tjänare ock Vän.

P. S. Nu på stunden ha Grefve Horn, Ribbing, Hart-

mansdorf ock Ernsverd fått nåd till lifvet at bli i lands-

flygt.
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N:o 87.

Den 20 Augusti 1792.

Movitz ock Cathrina.

Melod: Hanar ock hönor ock kycklingar små.

In i hönshuset, små pullorna små,

Pull pull — puU puU pull —
Se den där tuppen han bröstar sig så

Somx vore han fulL

Arg som Leviatan,

In med deij, din Satan,

Sias sjas, in från gatan.

Nå hör du intet, säij?

Sjasa på — in med deij!

Neij, han acktar mig eij.

Kära Cathrina, lyft förklä nu opp

Ock skynda dig nu.

Hör hur den Satan i modiga hopp

Gahl cuceHcu.

Nå nå, du må hoppa

Ock fjädrarne loppa,

I morgon i såppa

Skvalpar du så stinn.



Båd' med hull ock med skinn.

Vill du intet gå in?

Hör, Herr Secter, tag sin kappa ock hatt

Ock sjasa nu då.

Jag tror, Cathrina, at du är besatt.

Jag sjasar ju på.

Hvad Hin skall jag gjöra.

När hönsen eij höra.

Ta du dem i öra.

Det går intet bra.

Ackta kycklingarna,

Nu bortflyga de — ja!!!

Jag mig nu ärnar at fara på courn.

Den tancken är min;

Ock du mig hindrar med hönsen i burn

At sjasa dem. in.

Det må nu så vara.

På courn skall jag fara

Bland Hofmännens skara.

Ock sjasa du, min Vän,

Den där tuppen i änn

Ock den kycklingen sen.

Gud, lätt vårt Härskap snart komma igen,

Båd' Herre ock Fru!!!

Så skall den tuppen vid stekvändaren

Förgås i ragou,
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I spisen skall brasa,

Ock vi oss calasa,

Då slippa vi sjasa

Ock tråna i besvär.

In, små kycklingar här,

In i hönshuset där.

Min vördnad till min nådiga Fru Syster Fru Anna
Lovisa Stiernflycht med Herr Majoren ock Riddaren min

älskade Herr Broder Hans Jacob Skytte ock nådig Syster

Anna Margaretha ock välborne Brödren Johan Ludviec

ock välb. Brödren Daniel.

Härskapets rum i Stockholm blifva vackra, ock med
nästa post, om jag lefver, skall jag ge besked när de är

färdiga.

Jag är altid med vördnad

Härskapets

ödmjukaste Tjänare

Movitz.



N:o 88.

Heleneberg d. 30 Aug. 1792.

Charon och Doctorn.

Melod. af

Charon på en Doctor såg

Midt uti kolsvarta natten,

Där han ned vid stranden låg,

Prydd med sidenhatten.

Hör, sad' Charon — hör min Son,

Jag från Clara och Cathrina,

Jag i dag rott därifrån

Fem Patienter af de dina.

Doctorn svettades och teg

Under årans squalp mot stranden

Och i rädda steg för steg

Räckte Charon handen.

Hör, sad' Charon, vet du hvad.

Du gör mig ibland förtreter —
Säj, är du ej Doctor Blad?

Nej, jag Doctor Lohman heter.



Nå, så skall jag säja dig,

Stig du opp och tag din pipa.

För en Fru förskona mig.

Kan du det begripa?

Hör, sad' Charon, för Acrell

Fiar jag rott i fyra timmar.

Mig en afton-sup beställ;

Stjernehvalfvet redan glimmar.

Båten hvälfdes hit och dit

Mellan blåst från berg och klyfta.

Floden, skummig, grön och hvit,

Sågs sig högt opplyfta.

Fiör, sad' Charon, Doctor Theel

Mig i åtta timmar plågat,

Då i stormen, våt och stel.

Jag mig mellan böljor sågat.

Nå, sad' Doctorn, känner du

Brödren Schultzenheim, vår Frände?

Hvad, sad' Charon, huru nu?

Om jag honom kände!

Han mig många år betrott.

Och med åran på det sättet

Har jag för hans räkning rott

Tjugu år från Lazarettet.

Nå, sad' Doctorn, Charon, hör!

Gubbe, mot din år dig luta:



Säj mig hvem härnäst du för

På din svarta skuta?

Fader Movitz är den ena,

Och Herr Doctorn kommer ;

Nådigaste Fru Helena,

Skänk en fälsup åt sin Vän!



N:o 89.

Den 7 September 1792.

Farväl, min kära Mosse —
Ock hälsa du Gref Posse — :||

Din skål, o Backi Gosse,

Med öpna armarna —
Till Lidköping skall du fara.

Himlens Änglar dig bevara.

I bålen drufvor rara

Skull Hagelin du ha —



N:o 90.

Capt. Kempenskölds kammare

den 2 October 1792.

Mitt nådiga Härskap på Kelfvestad.

Magistraten rad i rad

Med en allmän grymtning alla

Täcks i dag mig anbefalla

Som Courir till Kelfvestad.

Blott en postdag har förflutit,

Sen jag skickad blef ock lärd,

Hur' den Kempensköldska färd

Sig vid Stockholms portar slutit.

Ifrån Kelfvestad man for

Ock till Blackstad sent anlände,

Där ty värr oss alla hände,

At vij miste våra skoor.

Måste såleds skona låna

Af de arma hästarna

Ock misericordia

Stulta fram med bara tåna.



I Mosas först varse blef

Rådman Wingmark, Telje-kulten,

Hur' från vagnen skilgt sig bulten,

Hvarför Rothen nederklef,

At den straxt i ordning laga,

Under vårt incognito;

Kusken sen till Örebro

Syntes tröga hästar aga.

Till Glanshammar just gerad

Vij vår sorgsna resa stälde,

Där vij ömhets :tårar fälde

För vår slägt på Kelfvestad.

Därpå Felingsbro besöktes,

Som eij har det bästa håll;

Vide dagens protocoll,

Fiuru sjöskums-pipan röktes.

Prydligen till Arboga

Rullade vår vagn omsider.

Där man såg hur Bagarn vrider

De små nätta kringlorna.

Åter därifrån hugfältes

Till det kungliga Kungsöhr.

Där på kringlan breddes smör,

Som i rataphia smältes.

Uti Smedby sågs igen.

Sittande med fählenubben,



I Jerusalem den Gubben,

Fordom Stads-Skomakaren.

Han där sågs sin tåffel såla,

Gammal vist femtusen år,

Men hans nagel-lösa tåår

Mägtar ingen pensel måla.

Vägen, som tar af till Lund,

Rögde flera sällsamheter,

Svin ock trasiga Poeter

Kring om hooar, kärl ock sprund.

Tjuhlstads:öhl vi ärnat smaka.

Som på Eksåg ock Malmby.

Men en kräkning, fy fy fy —
Gaf vårt fluidum tillbaka.

At på Läggsta lägga oss

Troddes efter sådan humla,

Men vij reste digt till Kumbla,

Under afton :stjernans bloss.

Slutlig sågs vid stranden vittja

Södertelje-Borgaren,

Tills man hant mot aftonen.

Med förlåf sagt, fram till Fittja.

Såleds på befallning här

Vågar jag mitt öde prisa,

Då Hans Jacob ock Louisa

Vänners hälsning jag frambär.



Med en grymtning ur tenoren

Flänger jag, så jag må dö;

Tjänare, min Nåd ~ adieu —
Tjenstlig hälsning till Majoren.

Movitz.

Courier.



N:o 91.

Den 23 October 1792.

Välborna Fru Anna Lovisa Stiernflyckt

Solen blek på fästet skiner, .

Dagen dimckel är ock svår;

Blåsten uti kjorteln hviner,

Ock i nacken regnet slår.

Härskapet nyss är tillbaka,

Nu ska tro det gäller på

At bouteljens kryddor skaka

Ock till Mäster Anders gå.

Hvarje dag så måste drickas

Skål för Frun på Kelfvestad

Ock en hjertats hälsning skickas

Innom nästa brefvets rad.

Knapt jag hinner oss bespisa

Med abborrar, stek ock kål,

För'n, Ers Nåd Fru Anne Lovisa,

De begynna hennes skål.



Gu nå meij — hvad skall jag gjöra?

Intet ömsar jag i år;

Ock förbanna meij — mitt öhra

Falska hviskningar förstår.

Huij hvad kulna stormar hvina.

Mäster Anders — Ja! hvad då? —
Jag, Fru Kempenskölds Cathrina,

Ber bouteljen ifyld få.

CM B—
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N:o 92.

Stock, den 8 Nov. 1792.

Välborne Herr Major, Riddare af K. Sverdsorden.

Min älskade Broder.

Uti Skyttens tecken, godt,

Är at dricka ock arbeta.

Sig en Fästemö opleta

Ock sen, lycklig i sin lått.

Hålla bröllop, köpa, sällja.

Taga nya kläder an.

Ock på kohlen pusta, bälja . . .

Så står i Bondpractican.

Feta gäss är bordets pris.

Hugga ved skall hälsan båta.

Fot ock arm eij åderlåta

Ock fly älskog på alt vis.

Detta tecknar zodiacen

I min målning dyr ock sann.

Men angående tobaken

Står eij i Bondpractican.
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Mediertid vid Skyttens bild

Snillet för den Skytten brinner

Den vid penseln jag nu finner,

Vida från min teckning skild.

Må sin sol han länge skåda

Uti Skyttens tecken gå,

Tills at tid ock år bebåda

At en säll förvandling nå.

Nästa post, om Gud spar hälsan, skall Hennes Nåd
nin Syster Fru Anna Lovisa Stjernflyckt opvagtas. Ock
iag framlefver med vördnad

Tiellfvestads

egen Movitz.
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N:o 93.

På Elisabeths dag

d. 19 Novemb. 1792.

Hvad mitt ömma hjerta lyster

Är at nämnas Son och Bror.

Lef förnögd, min hulda Mor
Och min älskans-värda Syster.

Af hjertat lille Abr. W—Vän

C MB.



N:o 94.

Vid den lilla

Lennart Mag. Arenanders död.

Son af Kammereraren Adam Arenander.

Den 27 November 1792.

Halftannat år, min hulda Mor,

Jag fostrats i ditt ömma sköte.

Med dig jag gått min Far till möte,

Om mig förunnats bli så stor.

Dock den, mig till ert sänglag sände.

Den Gud, som skänkte lifvets dag,

I sin allvishet och behag

'Mitt lopp från edra ögon vände.

Bland Helgons sång och Änglars Chor,

Där sekler räknas för minuter.

En evig högtid Barnet njuter

I salighet och fröjd — min Mor!

Men du min Far! — låt åren skrida.

Min fordom mig så hulda Far!



Till dess din Son du återtar

Förklarad vid din Moders sida.

C. M. B.
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N:o 95.

Lilla Ferdinands död.

Son af Herr Hof-Kammereraren Personne.

Bärgad af den Högstas hand,

För at ej vår strid betrakta

Och de Bröst, som ringa akta

Bödlar, mord och bål och brand.

Steg du, Ferdinand, så sakta

Till din rodd vid Charons strand:

Farväl, lilla Ferdinand!

Dig Guds Änglar nu uppvakta.

CM. B.

[Slutet av nov. 1792.]



N:o 96.

Den 24 December 1792

på Ryttmästaren von Schnells födelsedag

af C:M:Bellman.

Melodie: Marche i Gustaf Vasa.

Min Vän! uppå din födslo-dag,

Bland jule-lekar och behag, '

En kyss af din Helena tag,

Kom, klinga, du och jag.

Vid vinets klara porl, min Vän,

Dricks åter om din skål igen.

Min Gubbe! Michell bägaren.

Med mig han räcker den.

Lef nöjd och munter, frisk och säll.

Min gode Gubbe, du min Schnell^

Till dess att vi, vid lifvets quäll,

Tillsluta Årstad tjäll.

Chor: Lef nöjd och etc:

Din Stjerna lyser altid Reen,

Från irrbloss fri och falska sken.

För dig hon glimmar blott allén,
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Bland Årstads berg och sten.

Den Pant oss Himlen unnat quar,

Mig, som dess Mor, och dig som Far,

Ger Julens fröjd åt våra da'r.

En Högtid, säll och klar.

Lef nöjd och munter, frisk och säll etc.

Chor: Lef nöjd etc:



N:o 97.

På en dammig grön pulpet,

Där man räkenskaper finner

Och så fort man nånsin hinner

Mer summerar än man vet,

Där sågs nu en flaska glimma,

Röd och skön som en turkos,

Och för at på ordet rimma —
Rataphia a la Rose.

ti-

Gud styre Gustafs tappra mine

Till ömhet och till fromma tårar,

At han med sabeln intet sårar

Och mindre våldför Bygdens Svin.

Herr Hofkamrer — stig nu på sida

För sabelhugget — tyst i vrån —
Lätt sabeln eij dras ur sin slida.

Du släcktas eljest af min Son —

Jag, med min Son förnögd och lätt,

I Adolph Fredriks trackt nu sutit.



Mått väl och ömma suckar gjutit

För husets Fru Elisabeth.
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N:o 98.

Den 2 Jan. 1793.

Min beskedliga ock min nådiga Ulrika Maria!

Melod: Bort allt hvad oro giör.

Till Academien

Hälsa, vår Vän Ulrika;

Skalderna fika

At vivat få skrika

För en Snillets Vän.

Klingom med remmaren igen,

Rundt kring Parnassen nitton Män
Skålen infria,

Ulrika Maria —
Höij sielf remmaren.

Klang för Landshöfdingen,

Klang uppå Vänners vägnar,

Ock som sig ägnar,

Ulrika undfägnar

Arkie-Biskoppen.

Hälsa med ett haleluja

Brödren uti chor-kåporna.



så Proffessorer,

Som Brödren Cursorer

Uti Upsala.

Got nytt år, Min Nådiga,

önskar hennes Skald när

hon befaller Lyran.



N:o 99.

Om begrafnings-hjelp åt Lidner.

Skalderna ha aldrig råd

At en Bror i grafven sänka,

Knappt til täckets skymt en våd,

Mindre facklorna som blänka:

Visen ömhet, visen nåd

Mot Poeten Lidners Änka.

[Omkr. 5 jan. 1793.]
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N:o 100.

Den 9 Januarii 1793.

På unga Herr Sergeanten Hans Abraham

von Schnells födelsedag.

Orden af Carl M: Bellman.

Musiquen af Kongl: Capell M: Kraus.

Vackra Barn med ädla seder!!!

På din dyra födslodag

Skaldens Lyra gör dig heder,

Klangen af min Lyra tag. —

Ingen fråga mer om Ängen,

Och om alt Juridiskt gräl;

Barnet af den ägta Sängen

önskas Dygdens sanna väl.

Höj din klang, o Skald, på strängen.

Röj din känsla, öm och fri,

Themis gjort den rätta svängen.

Ängen skall din arflott bli.



Vi våra röster ömt

För Mertha och Helena

Med glada ljud förena —
Dess Barn är intet glömt.

I! som nu skålen tömt,

Med mig er röst förena.

Chor.

Lefve vår Vän, med ett Vivat från Ängen,

Lefve dess nådiga Fru, lefve jag —
Nedstämmen Lyran, och hvila på strängen,

Prisa med glasen vår lyckliga dag. —
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N:o loi.

Olympen.

N:o 4.

På den 18 Januarii 1793,

Fru Professorskan Gustava Palmstedts

födelse-dag.

Orden af Carl Mich. Bellman.

Musique af O. Åhlström.

Solen stolt ur hafvets sköte

Gladt upprinner, mild och svag,

Bådar mig en glädtig dag

Vid mitt metspö och mitt flöte. —
Solen stolt ur hafvets sköte

Sprider strålande behag.

Jag är sömnig, jag är trött.

Hem till stugan nöjd at vandra;

Fångsten bör jag intet klandra,

Men min oskuld är dock stött.

3 Bellmon XI

i



Hjertat kan sitt qual ej stilla;

Tänk Herdinnan nekar mig

At af fångsten rikta sig

Nå, nå — lilla min Camilla.

Under trädets mörka grenar,

Där jag andas trött och svag —
Dömme Himlen, hur jag menar

På Camillas födslodag.

von Dalins bläckhorn första gången nyttjadt till Ca-

millas ära. Nästa blad utkommer nästa Tisdag, den 22

Januarii.
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N:o 102.

Vid Directeurens af Kongl. Svenska och för detta

Kongl. Danska Målare-Academien,

Riddaren Herr Gustaf Pilos död.

Dristar jag min penna skära

Och den smyga till din stift,

Vicklad i min sorge-skrift?

Stolta Pilo — ack, hvad ära

På din urna sänka bör;

Och en Leopold tillhör

Med en Kellgren rycka henna

Till ny klagan vid din bår;

Men då de vår sorg beskrifva,

Hvem bör anlets-dragen lifva?

Sergell — som om ögat rår.

För den Skalden dig tillbedt!

Som än upprörd om dig talar.

Som förtjust i dina salar

Har din rika bildning sett.

[Början av mars 1793.] C. M. B.



N:o 103.

Vaggvisa för Marg. Sophie Hallström,

den 4 Mars 1793.

Våra sysslor börja bli,

Sophie! så sorgefulla;

Sof då tryggt, Margreth Sophie,

Och sofve lulla, lulla;

Låt dem strida mot hvarann.

Du i vaggan slumra kan,

Sofve lulla, lulla!

Ligg då i din vagga där.

Omfamnad af din Mamma;
Dina Vänner stå dig när.

Så trogna som din Amma,
Ge dig nam-nam då och då.

Och så låta de dig få

Kyssas af din Mamma.

En gång, när Sophie blir stor,

Skall hon sin Mamma klappa.

Och då får hon gula skor

Och nankins-kolt af Pappa.



Sofve luUa, sof Sophie!

Om hon vill beskedlig bli,

Alla henne klappa.



N:o 104.

Vid Herr Handelsman och Bryggaren

Peter Garners

graf,

den 25 April 1793.

Dig i dag, i morgon mig,

Är vårt afskeds-pass som gäller,

Från det vaggan man framställer.

Till dess grafven öppnar sig.

Garner dödens galla njuter,

Men af höga känslor närd

Ser han sig sin Himmel värd

Och sin tröste-suck utgjuter.

Räkenskapens dag oppgår

Och Guds domar honom kära;

Ädel vänskap når sin ära,

Nedrigheten mörkret når.

Mycket i den Boken skrifvit.

Som slås af den Högste opp,

Se'n vårt mödosamma lopp

Nekadt eller gilladt blifvit.



Saligt du i stillhet dör,

Med en Christens lugn i döden;

Du har pröfvat tidens öden,

Du har lefvat som oss bör.

Vänners bröst din bortgång sårar.

Stänkt af ögats varma flod;

Därför sköljs din äre-stod

Af de Redeligas tårar.

C. M. B,



N:o 105.

Heleneberg den 7 Junii 1793.

Till Sabbatens helgd i dag

Sågs Systrarna hvitklädda; Fin.

Och med florets öfverdrag "

Sig ned i gräset bädda.

Smultron, kycklingar och vin och grädda

Njöto Systrarne så små och rädda. Da capo.

På de röda dynor gladt

De sig åt Brödren maka, Fin.

Se'n de caffe-koppen satt

En hvar emot sin haka.

Hvad de brända bönor kostligt smaka!

Bättre än den skönsta mandelkaka. Da capo.

Nu var lunden frisk och sval,

Förgylld af solens låga. Fin.

Trädens rusk från ek och al

Dref mattighetens plåga.

Promenaden blef en vigtig fråga;

Slutlig blomsterplanen de framtåga. Da capo.
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Just då himla-hvalfvet brann

Och man hvar pust berömde, Fin.

Minsta hämpling tyst försvann

Och sig i träden gömde.

Skyarne sin tyngd i regn uttömde;

Stackars Barn, som parapluier glömde! Dacapo.

Bums steg Jofur stolt i skyn

Bland tusend' eldars brasa. Fin.

Mörkret höljde vattubryn,

Vid rifna segels trasa;

Men vid sådan blixt och skräck och fasa —
Movitz geck till glaset at calasa. Da capo.



N:o 106.

Bröllops-Dagen den 20 Junii 1793.

Våra löften äro dyra,

Lif och Död vårt valspråk är.

Min Herdinna, jag besvär

Om ditt hushåll at bestyra.

Höj, Apollo — höj din Lyra

För den Kronan Bruden bär.

Musiquen af Herr Uttini.

C:M:B:
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N:o 107.

Den 30 Junii 1793.

Pastoral till Fru Quiding.

Mel.: Hvila vid denna källa.

Skåden den lugna stranden,

Där ingen bölja krusar sanden;

Glädtigt kring himla-randen

Besen de ljusa molnens fart.

Eol stängt Vädrens yra,

Och Neptuns löften, mer än dyra,

Hindrar nu Skepparn styra

Och minsta fartyg göra klart.

Snart Iris, snart

Försilfrar fält och dalar

Och knopp och kart.

Björkar och hägg och alar

Rönt foglars flygt af hvar sin art. Como.

Af hvar sin ätt och art.

Dragarn ej oket spänner,

Och hästen Ryttarns stygn ej känner;

Fölet till ston det ränner

At dia få bland blommors bädd.

Tuppen ej vingen breder,

Och hönans skråck ej mer förleder;



Kycklingen lagt sig neder,

Af modrens ruggning värmd och glädd.

Åbon, afklädd,

I farstu-quisten svalkas

Mot kärlets brädd.

Aftonen ljufligt nalkas:

Helenas skål blir oss tillstådd. Como.

Dess skål blir oss tillstädd.



N:o io8.

Till Mad.-elle Lovisa.

Stockh: d. i Julii 1793.

Min bästa Mad:elle Lovise!

Ja! vid kökets flamm och låga,

Där stekvändarn hvirflar kring,

Hörs af nytt nu ingen-ting,

Aldrig svar på någon fråga.

Om ej på en bränd cortlett

Gästerna med mumsning spisa,

Ingen minnes mer Lovisa,

Som dem mättat och dem glädt.

Dig, Lovisa, jag tillskrifver,

Älskad, saknad, altid glad.

Skynda dig till Stockholms stad;

Passet Vänskapen dig gifver.

Under Snillets ro och lek

Skyndar hon sig fort tillbaka.

Skall jag en pannkaka baka

Och sjelf steka henne stek?
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N:o 109.

Måndagen d. 8 Julii 1793.

Välborna Fröken Löfling.

Min nådiga Patronessa. .

Såsom Utgifvare af de interessanta samlingar i afledne
j

Magister Jarpis Tuppfecii efterlämnade ock än otryckta I

handlingar, får jag den ähran, jag Wetz, Instantie-tram-
[

pare, at aflämna följande Biographie på åfvanstående
j

aftagna tafla, som befinnes i farstugan till salig Magister

Tuppfecii såfve-kammare.

Taflan, i V2 hög, i lebens:gross, är innom afledne Ma-
gister Jarpis Tuppfecii farstuga placerad, emellan vagns:

|

lidret ock skänck-skåpet, föreställande en Man, med en !

collecteurs:skylt, en lyra, jämte en vin-kanna; Mannen
!

klädd i national dräckt . . . Denna taflas bemärckelse har

afledne Jarpis Tuppfecius omnämdt i sina annationer,
i

hafva bekommit ifrån Holland af salig Krumpipens Arf-

vingar; - - man vill anföra, hvad salig Mannen derom sig

utlåtit, vide pag. 319 — ock 327.

"Detta ypperliga stycke är kort för min dödeliga af-

gång, genom den efviga döden, mig förärd af i kär hug-

kommelse, salig Bror Christian Wingmark, som redan

var afleden kort för min installering till Pastoratet, som



då innehafdes af salig afrättade prosten Luns, hvilcken i

dessa rim det så förklarat — vide Stiernmanni Epist.

Litt."

Som en aning till den dräckt,

Man i Sverje ärnar bära,

Skall en siden :kappas flackt

Sänckas vådorna helt nära

Med en gördels vridna kluns.

Attestatum at begära,

Nunc volente Deo — Luns.

Lyran bildar en Poet,

Som ett tide:hvarf skall sjunga

För det bästa Folck han vet

Ock det skäncka bröst ock lunga.

Under kannans spillning glad

Skålen tillhör Tielfvestad,

Så de Gamla som de Unga.

Taflan, med sin krona prydd.

Skall de krönta numror tyda,

Som hvar en af lyckan tydd,

Uti utdrag henne lyda.
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Nådig Fröken skall få se

71 ock 83

Hennes smak med vinst bepryda.

Aldraödmjukast af Wetz, nu varande Tielfvestads Poet

ock ödmjuke Tjänare

Wetz.

' Nåderna hälsa Major Skytte,

Biographie härnäst. Kempensköld,

öfversten som är sjuk;

jag har så mycket druckit

hos Noer så jag ej kan stå.

W.



N:o iio.

Den 15 Julii 1793.

Detta sjö-stycke ibland salig Mannens samlingar.

Välborna Fru Kempensköld!!!

På de gröna böljors skumm
Jagten Michaél afseglar,

Skepparn sig i vassen speglar,

Luften ångar ljus ock ljum.

Seglet sina våder sträcker,

Vimpeln fladdrar, skutan går.

Ock på stranden Movitz står.

Som sig bugande optäcker.

Christian Wingmark i blå frack.

Men sin Maka Näbba Lena,

Tusen suckar ömt förena,

Förän vind i seglen stack.

Se den Frun i bästa glantzen.

Nigande så där framåt.

Ock hör vid Tuppfeci gråt

Tusen vivat uppå skantzen.

t Bellmnn XI



Pigorna, där ned vid strand,

Hukande sitt byke sköta.

Tappa, lappa, klappa, byka.

Med sitt klappträd högt i hand.

Se, på skutan hur' de måtta

Med sitt hurra till farväl;

Vivat, vivat, Daniel^

Michaél ock Fru Charlotta.

Alt står väl hemma. Svar begärs af

Movitz.



N:o III.

Lilla Hornsberg

den 1 8 Julii 1793.

Välborne Herr Maijor Kempensköld.

Sen jag vandrat trötta fjät,

Med min yxa, kihl ock nät,

Jag en liten ögla knyter;

Ock af min Major jag skryter

Mer än af ett Maijestät.

Gick Majoren mig förbi,

Skull på stund jag ledig bli,

Ock lekamen efter touren

Gjöra front vid skyller-curen.

År ock datum — Tripoli.



N:o 112.

Den 8 Aug. 1793.

Gråt, Charlotta, ja, du gråter,

Anne Lovise, du gråta bör,

Stjernswerd i er famn han dör,

Graf-dörrn Ähran sielf uplåter.

C M B



N:o 113.

Min gunstiga Fru!

Äntlig är den stunden inne, at jag måste ombyta linne,

ock låta mig nedsättas i grafven med Préstafven; jag har

föranstaltat om mitt hus, med saffrans:kringlor ock talg-

ljus, ock ifrån kiogen Förgylta Lyran, skall jag bäras

bort med ohyran.

Lik-Procession.

1. ledet.

Främst Herholden af Processen

Brödren Nyström med stafven.

Därefter

Fru Elisabeth Westman, Fru Bellman, Fru Skröderheim.

2. ledet.

Fru Qviding — Fru Palmstedt. Fru Billmark.

En Flerhold.



Brödren Roth med stafven.

Brödren Fiellman

i lång-nattrock,

med flor i hatten.

Efter honom

sex Politie-Gubbar med facklor.

Teresia

med graföhlskringlorna.

Derpå följa

tvenne Backi Män
med hvar sitt anckare på hufvudet.

Efter dem

Brödren Wetz med lik-krantzen.

En Herhold.

Brödren Blixt med Parentation

på en tallrike

Derpå

Brödren Hillerström med Portraittet.

Änteligen

fyra Backi Commendeurer

med kistan opp och nervänd.

S 1 u t e 1 i g e n

hund och svin.



== 215

Tracteringen sker på Kräftrike,

hvarest till den änden Brödren Elfman

sig med 4 skott-kärror hafver sig begifvit.

Stok. d. 31 Aug.

1793-



N:o 114.

Den I Sept. 1793.

Se! din Son med ömt behag

Vid Cythérens stränder hamna!

At dig, ömma Mor! omfamna
På din Kärleks-fest i dag.

Friska blommor dig betäcka,

Och kring Floras Altare

Ses din krans, den tionde,

Dig Gudomligheter räcka.

Lef förnöjd, min hulda Mor,

Vid en älskad Faders sida,

Och en liten sak förbida:

Vet, Mor! liten kan bli stor.

Mediertid jag upprörd blifvit.

Men för at bli qualet quitt:

Du! som mig mitt hjerta gifvit,

Tag det åter det är ditt!

C. P.



N:o 115.

Den I Sept. 1793.

Till Majoren Kempensköld.

Vänskap heligt sig inställer

Till sin dyrkan och begär

At en Vän, som borta är

Och hvars hemkomst mycket gäller,

Ville skynda till vår famn.

Vi hvarannan frid tillegne

Och af varma hjertan fägne

ögat med hans krönta namn.

C. M. B.



N:o ii6.

Min gunstiga Fru.

Brödren Wetz har efter den Aflednas sista villja för-

anstaltat om Tracteringen på Kräft-Riket — Nederst sy-

nes kistan rigtigt vänd, med den Dödes chiffre, Brödren

Pehrman dansande med det så kallade Extra Fluidum

som af ålder vid Rätterna är tillslagit den Omutade, bär

sitt Salarium till Rättvisans Tempel. Teresia öpnar Balen,

hvårföre Fiof-Cam: Brödren Elfman drager Ceremonie-

skottkärran med porter-boutejerna. Fian hälsas af Politie

med rökande facklor; alla oberusade Vittnen i Processen

svära om igen, i anseende till Tracteringen. Brödren Blixt

slår pä hörnan under ett klingande vivat.

Vivat Movitz Tracteringe!

Alt detta är en Sinnebild af Mensklighetens bortgång

från krogen till grafven.

Stokh. d. 7 Sept. 1793.



N:o 117.

Den 19 Nov. 1793.

För Elisabeth i dag

Klinga Lyrans gyldne strängar,

Husets Tjenste-folk och Drängar

Sjungen alla gladt som jag.

Sjungen till vår Matmors heder,

Som hvar Dygdens Vän tilber;

Barn, Magister och Kamrer

Och Herr Willman, bugen eder.

Fru Elisabeth, galant,

Lofvar jag, i hännes stuga

Här i tiden mer ej ljuga.

Men som Refunk tala sant.

På kisthörnet ej fundera

Ej vid skåpet säga ja,

Aldrig til Theresia

Nånsin föra sqvaller mera.



N:o ii8.

Skild från tidens ångst och möda,

Gellerty vi ditt stoft bese.

Snillets Döttrar, gråtande.

Mot ditt Griftekärl sig stöda.

Skalderna gå fram med ståt

På Parnassens blomstermatta.

Men straxt Lyrorna de fatta,

Hindrar dem Apollos gråt.

[Trol. 1793.]



N:o 119.

Till

Mademoiselle Jeanne Marie Schagerström.

Snälla hand, som med din nål

Gladt Naturens fägring målar,

Än i morgon-rodnans strålar,

Än i nattens dunkla prål.

Jag har undrat alltför mycke,

Om det Landskaps fagra fält.

Gracerna af dig beställt,

Är ditt enda mästerstycke.

C. M. B.

[1793?]
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N:r I.

"Boxberg! Vi se din hvitlimmade hydda"

(N:r 28)

Andante

16 Bellman XI
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N:r 2.

"Med blickar åt det Höga" *

(N:r 30)

Moderata

p g
1

g i
1

Med jlic - kar

—

^

åt det Hö c a. Ett Ii - tet « vär - tat ^las, min

* Melodins identitet har ej med säkerhet kunnat fastställas.
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N:r 3.

"Den oväntade kyssen"

(N:r 44)



2^6

^^J5—h—k

—

.
—

,—

,

-—

.

hc - jes I a 11 sin klara

J
da

j -J- -

D.C. al Segno

i

N:r 5.

Mozarts död

(N:r 56)

i
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N:r 6.

"Posten riktigt öppnad blef"

(N:r 58)

Allegretfo

1
ji Ji

J) J.
1

|J
MIlPl

Posten rik - tigt öpp-nad blef: Mycket nytt, min Nåd, at finna.



N:r 7.

Mjölk

m

-kammarn p
Pastoral

(N:r 60)

1

J ^ i J

å Hagen

Lyss, iärkans sång ditt

m m m

Lf
knä framkallar Til Floras gröna alta - re, Där

M, «
p
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Andante

Se hvar kon hon står vid stranden Rå - man - de bland

f m 0

and - ra kor,

D å hon se • den vac k - ra ha a -den. Hon sin stäfva om - be - tror.

—



Märk Ca - miJ - - la, hur hon ler, när hon vill mjölkkam - marn stä - da



N:r 8.

Häckningen

(N:r 66)

Dedikation

Non troppo AHegro ma con brio

ö - - gon, jag cr sagt Tu - sen gån- ger om- er
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26o



26l



2^2

a Due voce

qual opp - täc - ka; nu_ _, äi ti - den till at kläc - - ka:

Munt - ra [etc]







Å s - kan näns e
j ed - ra bon nu för - stö - ra, Nju - ten e i:

Ås - kan näns ej ed - ra bon [etc]



i66
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Andante (Un poco piu Moderata)

J J J , A 1

Andante (Un poco piu Moderuto

)
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N:r 9.

"Våra löften äro dyra"

(N:r 106)





N:r lo.

"Skild från tidens ångst och möda"

(N:r ii8)

Adagio. Duo af Uttini





^73

18 Bellman XI
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Bellmans verser och prosastycken till enskilda personer

fortsattes med denna fjärde volym, som omfattar tids-

perioden 1790— 1793. Urvalsprinciperna ha angetts i

kommentaren till del VIII av Standardupplagan.

Av de dikter och prosaverk, som medtagits i volymen,

ingå 25 stycken för första gången i en samlad upplaga

av skaldens skrifter, nämligen: n:o i (Skåden I, som

1
raska), n:o 8 (Vid hjertats dubbla slag), n:o 17 (På en

' vagn en vacker dag), n:o 23 (Så börjas ett nytt år), n:o

25 (En vacker gjärning, Bror), n:o 33 (Min nådiga Made-

moiselle), n:o 34 (Elfva, en nummer så sällsynt at vinna),

n:o 36 (Mina Vänner, små ock glada), n:o 48 (Sedan

Konungen i går), n:o 49 (Oss älskelig Bror Anders Kära),

n:o 59 (Hjertats längtan sig ej saktar), n:o 63 (I ett ur-

• väders-yr), n:o 68 (Gickten tror jag har ändå), n:o 69

, (Hälst i lungn ock frid jag sitter), n:o j6 (Panten som vet

: om jag skall), n:o 89 (Farväl, min kära Mosse), n:o 93

(Hvad niitt ömma hjerta lyster), n:o 94 (Halftannat år,

I

min hulda Mor), n:o 96 (Min Vän! uppå din födslo-dag),

n:o 98 (Till Academien hälsa, vår Vän Ulrika), n:o 100

(Vackra Barn med ädla seder), n:o loi (Solen stolt ur

hafvets sköte), n:o 104 (Dig i dag, i morgon mig), n:o

114 (Se! din Son med ömt behag), n:o 117 (För Elisa-

,

heth i dag).



4 Kommentar

Till de texter, som här återges, ha i kommentaren ur

handskrifter och tryck fogats varianter, varvid dock i re-

gel endast de i litterärt och innehållsligt hänseende vikti-

gare medtagits. Nedan förtecknas flertalet av de hand-

skrifter och tryck, som begagnats för textgestaltningen

och variantapparaten:

I. Handskrifter.

Tillhörande Kungliga Biblioteket, Stockholm:

1) Bellman. Skrifter. Schagerströms exemplar (ny rygg-

titel). Sign. Vf 14. {Schgm).

2) Bellman. Skrifter. Afskr. af Völschow (ny pärm-

titel). Sign. Vf 15:4-6. {Vhw).

3) Handskrift, som tillhört professor Eric Palmstedt.

Pärmstämpel: C. M. B: 1792. Sign. Vf 13. {Vf ij).

4) Inbunden samling av 9 brev från Bellman till Tjäl-

vesta. Har tillhört sotaren F. Krall i Upsala. Sign. Vf 18.

{Vf :8).

5) Manuskript i pärm, skänkt till Kungliga Biblio-

teket 1 861 av O. Strandberg. Sign. Vf 19. (Vf 79).

6) Handskrift, som tillhört fru Helena Quiding. Pärm-

stämpel: Frun på Heleneberg. Sign. Vf 28. (Vf 28).

7) Handskrift, som tillhört fru Gustava Palmstedt. I

Pärmstämplar: G. P.—D. 15 Oct: 1792. Sign. Vf 29.

{Vt 29).

8) Handskrift, som tillhört fru- Helena Quiding, f.
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Lindberg, och på titelbladet är daterad: Den 31 Julii

1791. Sign. Vf 30. {Vf jo).

9) Manuskript i pärm, vilka tillhört fil. dr N. H.

Pinello. Sign. Vf 32. {Vf 32).

10) »Elisabeth Westmans visbok», handskriven samling,

som av Bellman hösten 1794 överlämnats till fru West-

man. Sign. Vf 33. {Vf 33).

11) Manuskript i pärm, vilka under 1800-talet tillhört

bl. a. kammarrådet L. O. Fägersten. Sign. Vf 34. (Vf 34).

Il) Bellmans Skrifter. Orig. och afskr. (ny ryggtitel).

Manuskript i pärm. Sign. Vf 36. {Vf 36).

13) Nothandskrift, som tillhört familjen Eric Palm-

stedt och innehåller bellmansdikter, tonsatta av Joseph

Kraus. Sign. Vf 37. (Vf J7).

14) »Bellmans begravning», två brev och två akvarel-

lerade teckningar, riktade till fru Elisabeth Westman. I

pärm. Sign. Vf 38. {Vf 38).

15) Andra delen af Sammelsurium eller Vers i åtskillige

ämnen samlade utan granskning af C. M. Völschow. Sign.

Vs 104 a. {Vs 104 a).

Tillhörande Upsala Universitetsbibliotek:

16) WisBok. För Mademoisselle Ulrica Maria Risell.

Sign. V 21 q och s = 3 och 5. {Rsl).

Tillhört framlidne direktör Erik Wirén, Stocksund:

17) Innehållsförteckningar till »Pot-Pourri eller Sam-
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lade Skrifter af Carl Michael Bellman dels Trykta, dels

Original Maser, dels tillförlitliga Afskrifter. Bellmanska

Sällskapet förärade af Fredman [Adolf Bellman] 1832.»

8 foliosidor. Fotostatskopia i K. B. {ABn).

II. Tryck.

1) Samlade Skrifter af Carl Michael Bellman, utg. av

J. G. Carlén, I-IV, Sthlm [185 5-] 18^1. {CU).

2) Skrifter af Carl Michael Bellman. Ny samling, utg.

av C. Eichhorn, I-II, Sthlm [1876-]! 877. {EU).

3) Fredmans Handskrifter, Upsala 1813. (FHS).

4) Valda Skrifter af Carl Michael Bellman [utg. av

P. A. Sondén], I-VI, Sthlm 1835-36. {SU).

5) C. M. Bellmans Skaldestycken, efter C. M. Völ-

schows manuscripter första gången utgifna, I-II, Sthlm

1814. {VU).

6) Elisabeth Westmans visbok, facsimileedition ut-

given av Bellmanssällskapet, med kommentarer av R. Ek-

holm, Sthlm 1927. {E. Westman).

7) Brev till Tjälvesta, facsimileedition utgiven av Bell-

manssällskapet, med kommentarer av O. Byström, Sthlm

1933. (Tjälvesta).

Stavningen i den här tryckta texten följer, då ett Bell-

mans egenhändiga manuskript legat till grund, originalet.

I övriga fall, då texten vanligen utgår från samtida tryck

eller avskrifter med mycket varierande stavning, har
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denna normaliserats, varvid som »likare» i första hand

använts Svenskt och Fransyskt Lexicon, Sthlm 1807, av

E. W. Weste.^ Genomgående har följande normalisering

skett: användningen av stora bokstäver har inskränkts

och gjorts mer konsekvent än i de samtida trycken och

handskrifterna; varje versrad har erhållit stor begynnelse-

bokstav; kursiv har använts för namn på personer, som

särskilt apostroferas i dikterna; w återges med v; inter-

punktionen har kompletterats och på nödiga punkter

ändrats. De ofta rätt godtyckliga ombytena av stilsorter

i manuskript och tryck ha här endast i begränsad ut-

sträckning markerats; i en del otvivelaktigt sammansatta

ord ha bindestreck utsatts; en och annan förkortning har

upplösts. I den mån dikterna kunnat dateras, har till-

komsttiden angetts inom klämmer vid slutet av dikten,

för så vitt den ej redan funnits utsatt i förlagan. Dik-

terna ha ordnats i tidsföljd och numrerats.

För varje dikt anges i kommentaren de handskrifter

eller tryck, i vilka den förekommer; signum med kursiv

i den inledande översikten betecknar den handskrift eller

det tryck, som ligger till grund för den här givna texten;

inom parentes anges den första större upplaga, vari dik-

ten offentliggjorts. Avvikelser från den handskrift eller

det tryck, som lagts till grund för texten, utmärkas genom

en före resp. anm. satt asterisk; avvikelser på grund av

ovan angiven normalisering ha ej registrerats. Textan-

i märkningarna ha för varje sida samlats för sig och satts

före den övriga kommentaren. Beträffande de förkort-

ningar, som använts i kommentaren, hänvisas dels till

^ Om denne framstående lexikograf, hans förbindelser med Bell-

man och medverkan vid utgivningen av Fredmans Epistlar, se O.
Byström, Kring Fredmans Epistlar, Sthlm 1945—46, s. 78 ff.
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ovanstående förteckning på nyttjade handskrifter och

tryck, dels till en i slutet meddelad förkortningslista.

Utom den textkritiska del, som ovan berörts, omfattar

kommentaren liksom i föregående volymer även en illu-

strerad, huvudsakligen person- och kulturhistorisk, vilken

syftar till att göra läsaren förtrogen med bellmansdikter-

nas miljö. De språkliga förklaringar, som bifogats, avse i

regel endast att ge upplysningar om för den möderne läsa-

ren mera svårförståeliga ord.

Textredigeringen har ombesörjts av undertecknad, som

även utarbetat kommentaren, med undantag för det av-

snitt som berör musiken; för detta liksom för redigeringen

av musikbilagan svarar fil. dr greve C.-G. Stellan Mör-

ner. Till de personer, som varit mig till hjälp vid utgiv-

ningsarbetet, ber jag att få rikta ett varmt tack, framför

allt till fil. dr Nils Afzelius och professor Elias Wessén,

vilka båda tagit del av texten och språkkommentaren och

bistått mig med en mängd goda råd. Välvillig hjälp har

jag även åtnjutit av krigsarkivarien Bertil Broomé och

förste arkivarien Nils Holm, vårdare av Arla Coldinu-

ordens arkiv. För lån av handskrifter står jag i tacksam-

hetsskuld till framlidna friherrinnan Astrid Fleetwood,

Odensviholm, professor Erik Lönnroth, Göteborg, och

framlidne direktör Erik Wirén, Stocksund samt till civil-

ingenjören Johan Schröderheim, Bromma. Från Läng-

manska Kulturfonden har jag åtnjutit ett anslag för det

personhistoriska forskningsarbetet.

Stockholm i nov. 1963.

Olof Byström



N:o I. Thorgny (Upsala), 31 juli 1843. — Omtryckt

av O. Byström i Bellmansstudier, del 14 s. 82-84,

Sthlm 1 96 1.

Denna livfulla hyllning till den gamle asakonungen

Niordian (Nordian, Niord) är märklig såsom ett myc-

ket tidigt utslag av den återvaknande göticismen inom

svensk diktning. Kung Niordians mäktiga hög är be-

lägen på frälselägenheten östergårdens ägor inom byn

Åshusby, Norrsunda socken i Upland, ett par kilo-

meter nordost om Rosersbergs station. Det är en så

kallad platåhög från folkvandringstiden med brant

stigande sidor och en vid, plan överyta, där en slät

bautasten är rest. östergården innehades och beboddes

åren 1788—94 av skaldens vän Johan Olofsson Scha-

gerström, kamrerare i Krigskollegiet, och det är till

honom och hans krets som dikten närmast riktar sig.

Om S. och hans maka, Greta Cajsa Risell, se StU IX s.

148 ff. Invokationen till dem 'som raska än i härnad

braska' riktar sig tydligen till någon militär krets som

gästar S. på Åshusby under pågående ryska krig, och

uttrycket 'än' i detta sammanhang pekar mot ett senare

skede av kriget, 1789 eller snarare 1790. Bellman har

själv framfört sin sång, enligt uppgift i Thorgny (se

nedan). Någon stundens "improvisation" är den dock
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Åshushy gärd, från söder.

Foto 1961 av Henrik Ahnlund, S.S.M.

inte; konstrik rytm, rimflätning och ordval skvallra

om ett omsorgsfullt förarbete. Om den nyligen åter-

funna dikten se f. ö. O. Byström i Bellmansstudier 14,

s. 82 ff. En rner preciserad tillkomsttid för dikten

ifrågasattes i kommentaren till n:o 18.

''Överskrift i Thorgny: 'Inpromtu öfver' o. s. v. —
Thorgny har följande not till dikten: "Då B. en dag

vistades i Åshusby hade man hissat Svenska flaggan på
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högen. Bellman, då han får se flaggan, sjunger genast

ofvanstående inpromtu."

r. 5 hraska: bullra, hovera sig; jfr vårt "braskande

reklam". — r. lo runa, här bautastenen på kungs-

högen. — r. 1 1 den gröna plan, platåhögens plana över-

yta. — r. 13 Nordens flagga, blå och gul. Den svenska

flaggan hade en långt mer begränsad användning på

1700-talet än nu. Inom krigsmakten brukades den gi-

Nordians hög vid Åshushy, från väster.

Foto 1961 av Henrik Ahnlund, S.S.M.

I



12 Kommentar

vetvis, och till Åshusby bör den ha medförts av den

gästande militären, eller också har den tillhört Scha-

gerström själv, som ju var knuten till Krigskollegiet.

Se vid. härom Bellmansstudier, 14 s. 89 f. — r. 14

farten af dess snabba hjul. Skalden tycks inför den

fladdrande flaggan få associationer av ett urgammalt

solhjul med korsställda ekrar. — r. 20 Åbo, lantman,

här Schagerström.

s. 7.

N:o 2. Vhw 6 s. 332-334. — (VU 2 s. 327-329.)

Två år tidigare hade skalden råkat ut för samma fata-

litet: att försumma en väns invitation (se StU X n:o

46). Den assessor Wessman, som han denna gång gör

avbön inför, var sannolikt identisk med assessor Er-

hard Wessman (f. 1733, d. 1796 i Helsingfors), en fin-

ländsk auditör, som hade bevistat riksdagen i Stock-

holm 1789 och samma år blev medlem av Sällskapet

Par Bricole.

Överskriften i Vhw h^r '1790' ändrat från '1789'.

r. 8 stig, steg.

S. 8.

r. 7 drar mitt tycke: "förleder mig".

S. 10.

N:o S' Vhw 6 s. 321-324. Dagligt Allehanda, nr 38,

16 febr. 1790 (undert.: C. M. Bellman.). — (VU 2 s.

201-205.)
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Den både ståtliga och varmt kända sorgedikten är

ägnad minnet av skaldens ungdomsvän, överstelöjt-

nanten vid Arméns Flotta Nils Fries (f. 1744, d. 1790).

Denne, som var borgmästarson från Örebro, tillhörde

kretsen kring Kempenskölds (se StU X s. j2) och var

en av Par Bricoles tidigare medlemmar. Han blev löjt-

nant vid galärflottan 1769 och överstelöjtnant och

varvsmajor i Stockholm 1776. Amiral Carl Tersmeden

(Memoarer, 5 s. 77) betecknar honom i sin skildring

av augustirevolutionen 1772 som "en hurtig och flink

officer, som jag hört skulle vara en antagonist af det

rådande partiet". För sina insatser den 19 aug. belöna-

des han av Gustaf III med riddartecknet av svärds-

orden. Redan 1772 omnämns han av Tersmeden som

intim vän med Bellman. Fries var sedan 1775 gift med
Anna Helena Duhois (f. 1755, d. 1806), dotter till den

kände bryggaren Jean Dubois och Sara Helena Radou,

med vars syster Bellmans gamle vän Magnus Zetther-

man hade varit gift (se StU VIII s. 161). Makarna

Fries fick i äktenskapet fem söner och en dotter, vilka

alla nådde vuxen ålder (Bou. efter fru F., S. S. A.). —
Om F:s ståtliga jordfästning i Clara kyrka den 10 jan.

1790 antecknar den unge köpmannen J. Hierpe i sin

dagbok från 1788—92 följande: "D. 10 en söndag be-

grovs överstelöjtnanten vid Arméns Flottas svenska

eskader Fris, som efter 8 dagars sjukdom blivit död,

46 år gammal. Han var en rask herre — förde 1788

eskadern med transport från Finland; nu hade han

under översten Bar. Lagerbielke uppsikten på Hol-

men. Han var måg åt Bryggaren Doubois, som är

Ryttmästare vid ett av borgerskapets kavalleri-kom-

pani. Begravningen skedde i St: Clara med all mili-
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tärisk heder — de fleste staters Officerare voro med.

I kyrkan söng skolen och orgerna speltes. Jag var med
i Clara och såg begravningen, som var ganska lysande.

Procession åkte i 20 vagnar. H:r Över-Officerare,

klädda i uniform, buro liket. Då i^*^ raketen skulle

ge signal åt Holmen, så gick den ej högt, utan for emot

Caplanstaket, och ned på kyrkogården, där den kreve-

rade. Han hade 6 Barn efter sig, helt små." [F. 824,

U. U. B.] — Om F. se f. ö. kommentaren till Bellmans

brev till Tjälvesta, s. 18.

Överskriften lyder i Dagligt Allehanda: 'Minne af

Kongl. Maj:ts Tro-Man, Öfwerste-Lieutenanten wid

Kongl. Swenska Armeens Flotta, Riddaren af Kongl.

Swärds-Orden Herr Nils Fries, tecknat wid Dess be-

grafnings-timma om aftonen den 10 Januarii 1790/ —
r. 10 lyder i DA: 'Kom sen wid klåckors klang, bland

swarta täckens ståt'. — r. 16 Utblossar; DA: 'Opp-

blåssar'.

II.

r. 6 intet; DA: 'inte'. — r. 16 prål; DA: 'skrål'. —
r. 20 Upp; DA: 'Opp'. — r. 26 själ; DA: 'Skjul'.

r. 8 städadt, iordningställt. — r. 9 knokor, benknotor.

— r. 18 min läxa, min predikan, undervisning. —
r. 23—24 en Krigsmans tjäll Vid Skeppsholms-par-

kens yta. Fries hade troligen tjänstebostad i den allt-

jämt bevarade Långa Raden på Skeppsholmen. — r. 26

olivens kransar: olivkvisten var fridens och fredens

symbol.
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S. 12.

s. 6—9 lyda i Dy4;

'Hon En Herdinna lik i mörka dälden ner

Som in åt Skogen går — och gråtögd går tilbaka,

Hon ser små Lammen späka,

Men Herden Hon ej ser.'

— r. 14 vreda vindar; DA: 'motgångs-ihlar'. — r. 1

5

ren; DA: 'öm'. — r. 17 lyder i DA: 'Emedlertid så

lätt, så from och älskad Wän'.

r. 2 fållar och flanell = flanellfållar; begravningsattri-

but. — r. 6 E] en gång åt dens blick, uti sitt tysta ner

O.S.V.: inte ens de nedslagna barnen tillåter Döden att

få se sina dagars upphov. — r. 17 lätt, lättsam, lätt-

lynt. — r. 21 mund och hjertats strid: munnens och

hjärtats "gräl", allt inbördes split; eller: att munnen

kunde säga något annat än vad hjärtat menade.

S. 13.

r. 2 minnes-vård; DA: 'minnes-wärk'. — r. 13 at; DA:
sa .

r. 5 snillet, begåvningen. — nära: underhålla. — r. 8

Templet: Clara kyrka. — r. 12 förklara, bevisa.

S. 14.

N:o 4. Vhw 6 s. 336-337. DagHgt Allehanda, nr

23, 29 jan. 1790. — (VU 2 s. 214-215.)

Hovgulddragaren Petter Widman hörde ej minst vid

slutet av 1780-t. till Bellmans närmaste umgängesvän-

19 Bellman XI
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ner, och i den vackra gravdikten har denne tolkat sin

djupa gripenhet inför dödsfallet. Följande år tecknade

han Widmans leverne i en längre minnesdikt i Coldinu-

orden (n:o 27 nedan). Enligt Storkyrkans dödbok

(S.S.A.) avled W. den 15 jan. 1790, 54 år gammal, av

lungsot. Han jordfästes i Storkyrkan den 20 jan. av

hovpredikanten och kyrkoherden dr Johan Gustaf

Flodin, en svåger till Bellmans vänner Elis och Jöran

Schröderheim. Till gäldenärerna i W:s dödsbo hörde

bl. a. Elis Schröderheim (StU IX s. ij6). Om W. se

f. ö. StU VI, IX och X.

r. 6 Elfviks; Vhw har som not: 'hans egendom på

Liding-ön'. — r. 9 midnatts-stjernans brand; Vhw har

som not: 'Dog om natten emellan 12 och i'.

r. 6 Elfviks mulna strand: Elfvik var Widmans lant-

ställe på yttre Lidingön (se StU X s. 7;). — r. 19 hans

behag, hans vilja.

S. 15.

r. 3 Hans bröst ej mera hörs sin sjuka lunga höja:

Widman avled av lungsot (se ovan). — r. 5 Den

Arma, den fattiga.

S. 16.
;

N:o y Vhw 6 s. 335. — (VU 2 s. 256.)
j

o \

Bellman förlänade gärna vännerna dikter i sina båda!

äldre söners namn. Här är det fråga om äldste sonenj

Gustaf Bellman (f. 178 1), som 1795 tog värvning somj
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livhusar, en bit in på i8oo-t. gick i utländsk krigs-

tjänst och synes ha stupat i franska armén under Napo-

leons krig i Spanien. Se om honom Björkman s. 204

ff. och StU IX och X. Om kornetten Carl Mathias

Völschow, som här hyllas på Carl-dagen och hörde till

Bellmans mest förtrogna krets, se StU IX s. och N.

Afzelius i Bellmansstudier del 12.

r. 2 ''Till C. M. Völschow; Vhw: 'Til mig'.

S. 17.

N:o 6. Rsl 3 s. I (egh.). — Tryckt i tidningen

Thorgny (Upsala), nr 6, 24 juli 1843 och i kalendern

Slätt-blomman s. 61-62, Upsala 1846. Jfr O. By-

ström i Bellmansstudier, del 14 s. 78 ff., Sthlm 1961.

— (EU 2 s. 188.)

Hyllningsdikten anknyter i upptakten till skaldens

populära drift med magistraten i Telje (Södertälje).

Mamselle Ulrica Maria Risell var dotter till den före-

gående år bortgångne professor Nils Risell i Upsala,

där hon själv torde ha varit bosatt (se StU X s. jo och

129). Hon var syster till fru Greta Cajsa Schagerström,

som tydligen förmedlat bekantskapen med Bellman,

och blev en flitig samlare av skaldens dikter. Hennes

levnadsdata äro tillsvidare outredda.

r. 4 jitteratum, av lat. iterare, upprepa, förnya. Här:

slår för andra gången i hon. — r. 6 skallmeija, här oboe

(se StU IV s. 190). — Saltängs-torget: fanns i Norr-

köping men inte i Upsala. Här avses tydligen Saltsjö-

torget i Södertälje, invid sjön Maren, plats för fisk-
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handeln där. — r. 7 Distingen, urgammal marknad i

Upsala, som i nyare tid avhölls i början av februari.

— r. 8 Ulrika ock Maria = Ulrica Maria Riseli. — r.

10 oförtald, oräknad. — r. 12 jäfvar, besrider (att de

äro bättre). — r. 14 Skinnar-viken: ökänd avkrok i

Maria församling, vid Riddarfjärden.

N:o 7. Egh. ms., 1 s. folio, Göteborgs Universitets-

bibliotek. — (EU 2 s. 189.)

Den lekfulla kantaten är riktad till skaldens "värdige

vän", den firade operasångaren Christian Christopher

Karsten (f. 1756, d, 1827). Joseph Kraus, som svarat

för musiken, hade föregående år komponerat en itali-

ensk bravuraria speciellt för Karstens räkning. Genom
att framträda i Apollos skepnad kan skalden tala mer

fritt till sin nog så bortfjäsade sångarbroder och t. o. m.

mana honom att "sitt högmod dämma": K. var känd

för sin självmedvetenhet (se biografi av J. Flodmark i

Teaterhistorisk årsskrift, 19 12). Vem den unge Wah-

renherg var, för vilkens räkning Bellman synes vilja

engagera K., har ej kunnat fastställas.

r. 13 Karsten av Bellman själv i ms ändrat från 'Car-

sten' (men ej i r. 20!).

r. 10 min ljusa plan: Apollos "olympiska äng".

N:o 8. Dagligt Allehanda, nr 32, 9 febr. 1790.
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Den vackra gravdikten är osignerad men kan av sti-

listiska skäl med säkerhet tillskrivas Bellman. Skalden

tycks ha varit varmt fästad vid den unge bortgångne,

bodbetjänten Gustaf Holmdorph (f. 1761, d. 1790),

som efter genomgången operation avled av "stenpas-

sion" den 29 jan. och begrovs i Clara kyrka den 3 febr.

av kyrkoherde Groth (Clara försis begravningsbok

1790 och H:s Bou. 1791, S. S. A.). H. avled ogift och

efterlämnade fyra äldre syskon, tre systrar och en bro-

der. Denne förestod tydligen den viktualiehandel i

Clara nedre, där den avlidne var bodbetjänt. Syskonen

hade sitt hem och sin affärsrörelse i fastigheten nr 64

i kv. Elefanten (nuv. Vattugatan nr 7). H;s kvarlåten-

skap bestod av nipper och gångkläder till ett värde av

535 rdr. Bellmans svåger Martin Lindström, som ur-

sprungligen var kryddkrämare i Clara förs., har möj-

ligen förmedlat bekantskapen.

S. 22,

N:o 9. Vhw 4 s. 122-123. — (VU 2 s. 341-342.)

Den patriotiska dryckesvisan är riktad till okänd värd

och värdinna. Att döma av "krutsymboliken" var vär-

den chef eller befattningshavare vid något av de un-

der krigsåren så livsviktiga krutbruken. Måhända är

han identisk med den Strömberg, krutmästare vid Ko-
viks krutbruk på Värmdö, som av Elis Schröderheim

i brev till J. Chr. ToU sommaren 1790 utpekas som

lämplig läromästare för Bellman i kruttillverkning,

när denne är sysselsatt med sin nu förlorade "poéme

epique öfver Wiborgska smällen" (se StU X s. y8 f.).

I
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r. 6 och 13 ''¥in saknas i Vhw.

r. 7 krutets quarnar: vid tillverkning av svartkrut an-

vände man en "krutkvarn", där kol, salpeter och sva-

vel hoparbetades medelst stampverk eller med vals-

kross (SAOB). - r. 8 Dammet, det fint fördelade

krutstoftet. — r. 10 Blåser, fladdrar. — r. 18 åmar,

våtvarumått. En åm rymde 60 kannor, motsvarande

drygt 156 liter.

S. 24.

N:o 10. Vhw 6 s. 335-336. — (VU 2 s. 255.)

Dikten är, liksom n:o 5 ovan, skriven i sonen Gustaf

Bellmans namn och riktad till skaldens näre vän kor-

netten Carl Mathias Völschow (se om dem ovan n:o

5). Den är en namnsdagshyllning på Mathias-dagen

den 24 febr. och anspelar på skaldens avsikt redan

vid sonens dop att låta honom^ gå den militära banan.

Gustaf Bellman hade haft kungaparet som faddrar

1 78 1, och när fadern vid dopet anhöll hos kungen om
någon nådebevisning emot sonen, gav Gustaf III det

nådiga, hälft bevingade svaret: "Käre Bellman, jag gör

intet mer någon fendrick i vaggan, utan jag lofvar Er

att dra försorg om hans framtid" (cit. efter supplik

från Lovisa Bellman 1797, tr. i Björkman s. 199 f.).

r. 2 ''Till C. M. Völschow; Vhw: 'Til mig i samma

Namn'; syftar på dikt n:o 5 ovan, som är inskriven i

Vhw närmast före denna.
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r. 5 rangera, ställa upp. — r. 9 oboe, blåsinstrument, se

StU I s. LXIX.

s. 25.

N:o II. Vhw 5 s. II. — (EU 2 s. 190.)

Greve Georg Potocki, som tillhörde en av Polens mest

inflytelserika och förmögna släkter under 1700-talet,

fungerade som polsk envoyé i Sverige 1789—96. Inom

diplomatiska kåren åtnjöt han föga anseende, och även

hans vän Lars von Engeström betecknar honom som "en

stackare" (Minnen, del i s. 152). Djupt skuldsatt, bl. a.

genom kortspel, tvangs han efter ett decennium att

lämna Sverige. — Det av Bellman besjungna porträttet

är säkerligen en av hans vän Pehr Krafft d. ä. utförd

målning i helfigur, där den patriotiske Potocki låtit

avbilda sig i polsk, fotsid dräkt, mustaschprydd och

exotisk. Den polske kaniken Albertrandi, som 1789

—

90 vistades i Stockholm och som kände Krafft från den

tid denne var hovmålare i Warszawa, på 1760-talet,

har i sina reseminnen berättat att han förmedlat port-

rättbeställningen och själv suttit modell för Krafft:

"Vår minister skall också låta honom göra sitt porträtt

några olika gånger, och även en del andra polacker

hava givit honom beställningar. Jag har skaffat ho-

nom detta arbete på det att han skulle kunna förtjäna

några slantar, ty i krigstider hava konstnärerna det

svårt. Det finnes inte möjlighet för dem att skaffa

beställningar, och Kraffts pension från konungen är

mycket liten. O, i vilket ljuvligt minne bevarar han

icke vår konung, vårt folk och Polen!" (Dagmar Ane-



Greve Georg Potocki.

Oljem. av Pehr Krafft d.ä.- Foto S.P.A.
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karsvärd, Stockholm 1789— 1790 skildrat av en polsk

kanik; S:t Eriks årsbok, 1933 s. 77 ff.)

5. 26,

N:o 12. VU s. 236 (saknas i Vhw).

Till svärfadern Gabriel Grönlund (f. 170^, d. 1792)

synes Bellman, att döma av en rad bevarade, varmt

kända smådikter från 1790-talets början, ha stått i

sonligt och mycket gott förhållande. — Om honom och

hans maka se nedan n:o 61 samt Björkman s. 216. —
Gustaf och Charles, som figurera i namnsdagsdikten,

äro Bellmans båda minderåriga söner; se om dem ovan

n:o 5 och StU X s. ^4.

r. 1 1 hischoff, en dryck som tillreddes av rödvin (pon-

tac), socker och stekta pomeranser; se StU VI s. 39.

S, 27.

N:o ij. Vhw 4 s. 123-125. Vf 30 s. 14-16. — (EU 2

s. 192-193.)

Det lekfulla impromtut på annandag påsk med dess

numera knappast dechiffrerbara anspelningar ingår i

ett till fru Helena Quiding dedicerat samlingsband och

är med all sannolikhet riktat till henne och hennes

vänkrets på Heleneberg. Fru Q. hade blott ett par må-

nader tidigare förvärvat detta lantställe vid Lilla Vär-

tan, som blev en av Bellmans käraste reträttplatser

under början av 1790-talet. Om fru Q. se O. Byström

I
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Heleneherg, från söder.

Akvarell av J. C. Linnerhielm, 30 juni 18 12. Värnanäs.

Foto S.S.M.

i Bellmansstudier del 8 samt StU X s. 127. Den i dik-

ten figurerande Bror Samuel kan möjligen vara iden-

tisk med skaldens gode vän, den muntre stadsmajoren

i Stockholm Samuel Wallen (se om honom StU VIII s.

S2).

Överskriften i V/ jo; 'Impromtu Annan dag Påsk

1790'. — r. 6 till; Vf jo: 'för'. — r. 10 Min Nymf
med flor kring hjessan'; Vf jo: 'Min Fru med hatt på

hjessan'. — r. 18 i^i i Vhw ändrat från 'ej'; Vf jo har

'ej'.

S. 28.

r. 2 gräl, hårklyverier, tomt prat.
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S. 29,

N:o 14. Vhw 4 s. 126-127. Vf 36. — (CU 4 s.

307-308.)

Med Kungsholms församling hade Bellman nära för-

bindelser, främst genom sin svåger Martin Lindström

och vännerna Kempensköld. Kyrkoherde Arnold Asp-

lund (f. 1736, d. 181 5), som i april 1790 lämnade för-

samlingen för att tillträda kyrkoherdebefattningen i

Sancta Clara, räknades till huvudstadens mest nitiska

och allmänt värderade prästmän. Han var ungkarl —
församlingen är hans "herdinna" i Bellmans vackra

dikt — höll sig med ett av stadens främsta privat-

bibliotek (Carlander, del 2 s. 659) och ägnade sig även

åt vittert umgänge; sålunda var han nära vän med
Johan Wellander, till vilkens krets även Bellman hörde

(se StU IX s. 166). Att denne själv framfört sin av-

skedssång vid någon festlighet för Asplund bekräftas

av noten i Vf 36. Om Asplund se G. Hellström, Stock-

holms stads herdaminne, samt Mila Hallman i S:t Eriks

årsbok, 19 10 s. 83 ff.

Överskriften i Vf j6: 'Pastoral till Kyrkoherden Ma-
gister Arnold Asplund, den älskansvärda Mannen, den

25 April 1790. Melod. af Haydn'. Med not: 'Författad

och utförd af Hof-Secret: Bellman, vid tillfälle af

Doct. Asplunds skilsmessa från Ulricae Eleonorae för-

samling'.

r. 6 Herde och Herdinna: kyrkoherden och hans för-

samling. — r. 11 En Herde: en ny kyrkoherde. —
fårar, plogfåror.
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r. 7 Din Arnold Asplunds bittra gråt; Vf j6: 'din Asp-

lund, under ögats gråt'.

N:o i^. VU 2 s. 165-166 (saknas i Vhw).

Sången har tydligen framförts av Bellman själv vid

någon glad kollation efter Lehnbergs installation till

kyrkoherde i Ulrica Eleonora församling. Magnus

Lehnherg (f. 1758, d. 1808) hade föregående år, 1789,

såsom författare till ett par berömda äreminnen vunnit

inträde i Svenska Akademien. Vid kyrkoherdevalet

fick han det lägsta röstetalet, men Gustaf III utnämnde

honom till befattningen, sedan Nils von Rosenstein

enträget uppmanat monarken, att göra "vitterheten

en ny välgärning"! Lehnberg kom emellertid, såsom

sin tids främste predikant i neologins anda, att samla

stora åhörarskaror till Kungsholms kyrka och längre

fram till Jacobs. Han slutade sin bana som biskop i

Linköping. I U. U. B. förvaras en Aria och duett av

Bellmans vän Kraus, skriven till installationsakten i

Kungsholms kyrka (Vokalmusik i handskrift, sign. 57,

3 a: 13). Texten där torde även ha Bellman till för-

fattare. — Om Lehnberg se E. Liedgrens biografi i

Stockholms stifts julbok 1947, och R. Hillman, Gusta-

viansk retorik. Lund 1962.

r. 14 ''Gömde; VU: 'Gömd'.

r. 10 knokor, benknotor.
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Magnus Lehnberg.

av A. U. Berndes. Foto S.P.A.
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S. 32.

r. I Snillens, begåvningars.

5. 33.

N:o 16. Dagligt Allehanda, nr 160, 15 juli 1790. —
(CU 4 s. 225. Med avvikelser i strof 2, som möjligen

återgå på något nu försvunnet ms.)

Midsommardikten på Johannes Döpares dag trycktes

anonymt i Dagligt Allehanda men kan av stilistiska

skäl med säkerhet tillskrivas Bellman. Förmodligen är

den lilla namnsdagshyllningen riktad till skaldens vän

, och gynnare, assessor Johan Pfeiffer, som var tid-

ningens utgivare. Om honom se StU III s. 11^ och X s.

40.

N:o ly. Schgm s. 407. — Tryckt i R. Steffen, Bell-

man och hans diktning, Sthlm 1908, s. 147.

Diktfragmentet är endast bevarat i avskrift i Johan

Olofsson Schagerströms samling. Förmodligen har dik-

ten skildrat en sommarfärd med häst och vagn, som

skalden och hans äldste son Gustaf — jfr följ. dikt! —
1

företar från den kvalmiga och bullriga huvudstaden ,

till Schagerströms gård Åshusby, 'Floras tysta tjäll' i
;

dikten. Om Schagerström och hans uplandsgård se '

ovan dikt n:o i. ,

j

5. 35. i

N:o 18. Egh. ms. (i s. 4:0), som ingick i Adolf Bell- I
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mans, sedermera Isidor Bonniers samling, tillhör nu

Stockholms Stadsmuseum. — (EU 2 s. 196.)

Skalden befinner sig jämte sin äldste son Gustaf på

landet, och om man sammanställer namnsdagsdikten

med det närmast föregående resefragmentet, ligger det

nära till hands att identifiera namnsdagsbarnet Mar-

garetha med härskarinnan på Åshusby, fru Greta Cajsa

Riseli, som jämte sin make tillhörde Bellmans när-

maste vänkrets. Se om dem StU IX s. 148 ff. — Även
dikt n:o I i denna samling, om flaggan på Nordians

hög, kan mycket väl tänkas vara tillkommen vid detta

Bellmans supponerade besök på Åshusby i juli 1790.

r. 9 skydd i ms ändrat från 'skygd*.

r. 6 hinduj hylla med gåvor.

S. 36.

N:o 79. Egh. ms. (3 s. 4:0) i Stockholms Stadsmuseum

(facsimil i Tjälvesta). — (EU 2 s. 197-198.)

Versbrevet är det enda bevarade från detta år av Bell-

mans korrespondens med vännerna Kempensköld på

Tjälvesta sätesgård i Närke. En förklaring härtill kan

ligga i att skalden sommaren 1790 var starkt ocku-

perad av förberedelserna till utgåvan av Fredmans

Epistlar. Om makarna Kempensköld, Tjälvesta och den

övriga vänkretsen där se StU X s. och j8. — ML
1790 upptar Kempenskölds bland hyresgästerna i

änkefru Maria Eichhorns hus i hörnet av Kungsholms-

torg och Hantverkaregatan, kv. Pergamotträdet nr
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78. Härifrån flyttade makarna till amiralitetsfältskärs-

änkan Märta Kammeckers hus vid Hantverkaregatan,

kv. Vindruvan nr 61, där de återfinnas i 1791 års

TL; enligt den hette familjens jungfru då Ingrid Wi-

berg. — Det laverade överstycket är signerat av skaldens

vän Johan Gottloh Brusell (f. 1756, d. 1829), dekora-

tionsmålare vid Operan; han var den kunnigaste av

Desprez' elever och tillhörde den nyklassiskt oriente-

rade kretsen kring Masreliez och C. A. Ehrensvärd.

r. 6 Min Herr Hof-Secterare: Bellman. — r. 7 må
gjöra, kan hända. — r- 17 Deija, deja: piga, lagårds-

piga, mjölkpiga.

s. 37.

r. 2 ''Secterare i ms ändrat från 'Secreterare'.

r. 9 narras, skämtar. — r. 12 Hennes Nåd på Kelfve-

stad: fru Stiernflycht.

S. 3S>

N:o 20. Vf JO s. 17-18. — (EU 2 s. 199.)

Sången utgör, liksom den närmast följande, en namns-

dagshyllning på Helena-dagen den 3 1 juli till fru He-

lena Quiding (se om henne n:o 13 ovan). Heleneherg,

som kom att spela en framträdande roll i Bellmans

pastorala diktning under de följande åren, hade fru Q.

förvärvat besittningsrätten till den 5 febr. 1790 från

hovjägaren Bure på det bredvidliggande jägarebostäl-

let Roslagsporten vid stranden av Lilla Värtan. Hon
innehade Heleneberg som sommarställe till år 1800.

20 Bellman XI
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Tomten och boningshuset voro relativt oansenliga, men
med betydande kostnader lät fru Q. under de följande

åren kultivera och försköna det oländiga området.

Heleneberg, under i8oo-t. omdöpt till Lilla Skuggan,

är beläget på en kulle, som överskyggas av ett stort

antal mäktiga djurgårdsekar. Trakten bevarar allt-

jämt mycket av det lantliga behag och den lugna av-

skildhet, som förde fru Quiding dit och som i så hög

grad inspirerade Bellman; episteln n:o 71 om det när-

belägna Fiskartorpet kan räknas in bland de många
lyriska hyllningarna till frun på Heleneberg och ut-

gör mästerverket bland dem. Om Heleneberg se f. ö.

O. Byström i Bellmansstudier del 8.

r. 7 en åldrig lyra åsyftar troligen Bellmans fäderne-

ärvda citrinchen, som var liten och lätt att transpor-

tera. Den förvaras numera i Stockholms Stadsmuseum

och är avbildad i StU IV s. 2^1.

S, 39'

N:o 21. Egh. ms. (i s. folio) i Vf 32. Vf 30 s. 18-20.

— (EU 2 s. 199-200.)

Middagssången till fru Helena Quiding anknyter di-

rekt till föregående dikt av samma datum. Melodin

är hämtad från Fiskartorpsepisteln, som med all san-

nolikhet är skriven våren 1790, efter fru Quidings bo-

sättning på Heleneberg. 1

r. 8 störade trådar: störar och trådar (bindslen). —
\

r. 12 bergens söndersprängda häll: syftar på fru Qui-

dings omfattande planeringsarbeten på Heleneberg. i



Kommentar

S, 40,

r. 2 '''Nymphers; Vf J2: 'Nympher'.

33

S. 41.

N:o 22. VU 2 s. 307 (saknas i Vhw). — (CU 4 s.

402.)

Från augusti, september och förra hälften av oktober

1790 finns ingen daterad tillfällighetsdikt av Bellman

bevarad mer än denna. En förklaring härtill torde

vara, att skalden som ovan påpekats då var ockupe-

rad av slutredigeringen av Fredmans Epistlar. Dessa

utkommo av trycket den 16 okt. 1790 eller möjligen

någon dag tidigare, och det är tydligen i anslutning

till denna märkliga händelse, som assessorn i Bergs-

kollegium Carl Jacob Lundström ger sin fest den 14

okt., då Bellman föredrar denna tacksång till värden,

där han alluderar på dennes verksamhet till bergshan-

teringens fromma. Som Bellmans gode och generöse

vän hade den i vida kretsar mycket populäre sånga-

ren och ordensbrodern Lundström varit en ledande

kraft vid anskaffandet av prenumeranter på epistel-

upplagan. Se härom O. Byström, Kring Fredmans

Epistlar, s. 47 och 52; om Lundström se även StU X
s. 776.

r. 9 -'vinda; VU: 'vända'.

r. II tunnan, hisstunnan i gruvan. — r. 18 Vulcani

Män, smederna, gruvfolket.
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S. 42,

N:o 2j. Vs 104 as. 11 b-14 b. — Tryckt av N.

Afzelius i Bellman lever än, Sthlm 1949, s. 45-46.

Den versifierade almanackan är av samma typ som

den Bellman föregående nyår sammanskrev för en

annan lidingöbo, gulddragare Widman på Elfvik (StU

X n:o 1 10). Regina Christina Floor, född Massman

Mölna gård på Lidingön från öster.

Gouache av A. F. Cederholm, 18 17. Foto S.S.M,

(f. 1747, d. 1829) var sedan 1763 gift med blivande
I

bagareåldermannen och löjtnanten vid Borgerskapets
|

kavalleri Peter Floor (f. 1739, d. 1803). Vid sin bort-'

gång efterlämnade hon en dotter och en son, grosshand-

laren Carl Floor, som Bellman år 1788 hade uppvak-'

tat med ett impromtu på vers (StU X n:o 57). Peter
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Floor, som tillhörde en bagardynasti med anor från

i6oo-talets Södermalm, ägde på södra Lidingön den

herrgårdsliknande Mölna gård, där det fanns både en

stor vattenkvarn vid utloppet från Kottlasjön och en

1778 byggd väderkvarn av holländsk typ med mjöl-

narbostad i den murade underbyggnaden. Se härom N.

Afzelius i ovan a. a. s. 49.

r. 4—7 Så börjas ett nytt år o. s. v. Hela strofen är

ordagrannt hämtad från en nyårshyllning 1784 från

Bellman till grevinnan Amelie Ramel vid en fest hos

hertig Fredric Adolph (StU IX s. 186). — r. 13 prack,

fusk.

S. 43-

r. 1 1 Finns där Pehr och Stinas dagar: "Den sista mars

var enligt 1734 års lag fardag för tjänstefolk i stä-

derna. Pehr och Stina bör nog fattas både som typ-

namn för drängar och pigor och som herrskapet Floors

namn: Petter och Christina" (Afzelius). — r. 14

Solen så förmörkad blifver. Någon solförmörkelse äg-

de ej rum denna månad. — r. 17 Den som löpa skall

Aprill: springa åstad som en tok för att uträtta ett

fingerat ärende o.d. Jfr StU X s. iji.

S. 44'

r. 7— 8 Juli'] - - - muli. Det redan hos Dalin förekom-

mande rimmet används av Bellman även i Fr. Fp. n:o

31 strof 5 liksom i dikt n:o 78 strof i nedan.
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S, 45-

r. 2—5
Den hvars smak för korf är fallen

Sitt lystmäte nu ju far.

Sjelfva Öfversten Herr Wallén

Sådant hindra ej förmår.

Oktober var enligt almanackan slaktmånad. Ord-

leken om korvarna innefattar en anspelning på stads-

vakten, vars öknamn var "korvar" och "paltar".

Dess chef var stadsmajoren och översten Samuel

Christian Wallén (med tonvikt på första stavelsen!),

en av Bellmans förtrogna vänner och förman till

Floor, som var löjtnant vid borgerskapets kavalleri.

Om Wallen se StU VIII s. 82 ff. Ett liknande oktober-

skämt, där "korvarna" och dåvarande stadsmajoren

von Flygarell få spela med, använder sig Bellman av

redan på 1760-talet i en dikt till Inga Lissander (StU

VIII n:o 18). — r. 10 pelis, pälskappa, se StU IV s.

221. — r. 15 Mån\ månad.

S. 46.
I

N:o 24. Vf jj s. 23-24 (facsimil i E. Westman).
|

Vf 32 (med rubriken: D. 3 jan. 1791.)- Rsl 5 s. 51.
j

I Odensviholms arkiv och hos professor Erik Lönnroth,
j

Göteborg, finnas samtida utskrifter med ytterligare en
j

strof tillagd (se nedan). — (FHS s. 107.) överskriften
j

i FHS har en dedikation "Till Grefvinnan Ridderstolpe
j

och Fru Möller", tydligen två nära vänner till fru
}

Schröderheim. Av dem kan den förstnämnda identi-

fieras med Eleonora Lovisa Ridderstolpe, född gre-

vinna Dohna (f. 1753, d. 18 17), som var gift med

i
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Grevinnan Eleonora Lovisa Ridderstolpe, f. Dohna.

Teckning av A. U. Berndes. Foto S.P.A.

hovmannen och presidenten Fredric Wilhelm R. och

var styvdotter till Hedvig Ulrica De Geer, känd som
bibliofil och samlare av bellmaniana.

Bellman hade sedan 1773 tillhört Anna Charlotta

Schröderheims poetiska livbataljon (se härom StU VIII
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s. 141 och X s. 22); att han var djupt gripen av ung-

domsväninnans plötshgt bortgång under tragiska om-

ständigheter framgår till fullo av den vackra minnes-

dikten, som är skriven till en av hans skönaste melo-

dier, den 8i:a epistelns. Dikten har från början tyd-

ligen omfattat tre strofer, men den tredje (se nedan)

har skalden senare uteslutit; den har en skarpare udd

emot fru Schröderheims många avundsmän. — Anna
Charlotta Schröderheim avled i barnsäng nyårsdagen

1 79 1, efter att ha givit livet åt en dotter, som ansågs

hava den 25-årige kunglig sekter Carl Wilhelm Seele

till fader. Förbindelsen ledde helt naturligt till en stor-

mig kris i makarna Schröderheims äktenskap och kom-

menterades livligt av samtiden. I sin dagbok (F. 824,

U. U. B.) antecknar exempelvis J. Hierpe följande

den I jan. 1791 om fru S.: "Hon var en beryktad dam
här i staden, mycket vän i Selens hus, där H:r Kiell-

stedt hade sin bod. Ack! hvad svag för unga Sele, som

var för mycket bekant med henne. Denna så ryktbara

herre! Denna tids Adonis lätt ej se sig utom huset på

några månader; Ett under utan like, han kläder sig 3

å 4 gånger om dagen och antingen ridande, åkande

el. gående visar sin skönhet; En gång blifver pungen

tom." Om fru S:s begravning antecknar Hierpe, att

den ägde rum "i Ladugårdslandskyrkan i tysthet med
facklor efter nu varande adeligt bruk." Det var den

5 jan.; dödsorsaken anges som "slag" i begravnings-

boken (S.S.A.). — Atterbom omnämner poemet som

"det i mina barnaår allmänt sjungna klagoqvädet öfver

fru Schröderheims död" (Siare och skalder, 6:1 s. 57).
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r. 4 den; Lönnroth: 'hon'. — r. 5 Jag vid din rodd;

Lönnroth: 'Ja, vid dess rodd'. — ja—jag; Vf 32: 'jag

nu'. — r. 8 mulnad; Lönnroth: 'mulen'; så ock i Vf
där Bellman själv synes ha rättat till 'mulnad'. — r. 9

lyder i Lönnroth: 'Såg på Schröderhejm och ropte dess

Fru'. — r. 14 förföljes; Vf J2 och Lönnroth: 'förfölg-

des'. — r. 15 Straxt; Lönnroth: 'Snart'. — r. 16 döljes;

Vf j2 och Lönnroth: 'dölgdes'. — r. 18 strand; Vf j2:

'stranden'. — vanten; Lönnroth: 'vänten på'; Vf j2;

'ropa'. — r. 20 högtideliga; Vf j2 och Lönnroth: 'hög-

tidliga'. — r. 21 i; Lönnroth: 'uti'. Den polemiskt fär-

gade tredje strofen, som av allt att döma också är av

Bellman, fastän han uteslutit den i Vf jj, lyder enligt

Lönnroth:

'Uppå den strand, där sällheten bor.

Skall du förhärligad finna

Denna din Wän, denna Maka och Mor,

Som du med sorg sett försvinna.

Där, som ömhet i ett känslofult bröst

Får för svaghet nåd, för lidande tröst.

Där skall dess skugga sig gläda

Och ej ondskans giftiga^ röst

Mer dess öden försmäda.'

N:o 2j. Egh. ms. (2 s. 4:0) hos civilingenjör Johan

Schröderheim, Bromma. — Tryckt av O. Byström i

Arte et Marte, Sthlm 1953.

^ Odcnsviholm: 'illskans lifliga'.
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Versbrevet, som kan dateras till föråret 1791 med led-

ning av anspelningen på fru Anna Charlotta Schrö-

derheims bortgång nyårsdagen 1791, utgör en supplik

till förmån för skaldens vän ryttmästaren von Schnell

(här: 'Snell') på Årsta gård i Brännkyrka (se om ho-

nom StU IX s. 27). Denne var invecklad i en rad lång-

variga processer rörande sin stora gård, och någon av

dessa har väl hänskjutits till hovrätten och föranlett

Bellmans poetiska demarche. Brevets adressat är hans

vän titulärlagm.annen och assessorn i Svea Hovrätt

Jöran Schröderheim, yngre broder till Elis Schröder-

• heim och trägen samlare av skaldens dikter; se om ho-

nom StU X s. 2j.

r. II gyldne blick, här: blänk av guld (till bestickning).

S. 4S.

N:o 26. Egh. utskrift i dedikationsexemplar av Fred-

mans Epistlar till baron Otto Lillie (Helsingfors Uni-

versitetsbibliotek). — (CU 4 s. 391.) — Facsimil i Bell-

mansstudier, del 12 s. 72, Sthlm 1954, där Paul Nyberg

kommenterat den återfunna volymen.

Friherre Otto Lillie (f. 1745, d. 1813) var sedan 1789

överstelöjtnant vid Bohusläns dragonregemente, var-

ifrån han fick avsked i maj 1792, alltså strax efter

Gustaf III:s bortgång. Dedikationen är inskriven i Bell-

mans eget handexemplar av Fredmans Epistlar, elegant

bundet av J. G. Schneidler i rött saffian och försett

med en hel del anteckningar och rättelser av skalden.

Bl. a. har han här dedicerat sin mästerliga ungdoms-

epistel "Ach du min Moder" till "min Wän Baron
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Otto Lillje". Av dedikationsdikten att döma hörde

denne till skaldens välgörare. Men han måste ha haft

speciella meriter, när han förlänades en så personlig

och svårersättlig hedersgåva. Måhända hade han bib-

liofila intressen, i likhet med Bellman själv. I varje

fall vet man att L:s fader, kammarherre Claes Lillie

på Såtenäs, var en intresserad samlare av arkivalier

(meddelat av krigsarkivarie B. Broomé). Ett förenings-

band med skalden kan även L:s rojalism ha utgjort.

Vid 1789 års stormiga riksdag tillhörde han Gustaf III:s

aktiva anhängare, och han var även inblandad i den

Armfeltska processen 1794 men frikändes då av Svea

Hovrätt, efter att "ganska sjuklig" ha suttit häktad i

sju månader (se t. ex. Hedvig Charlottas dagbok del

3 s. 550 och Gjörwells Familjebrev s. 108). L. var tidig

medlem såväl av Arla Coldinuorden som av Sällska-

pet Par Bricole.

r. 5 taflar, tafflar. — r. 7 Ger mig sielj i rödt safian.

Dedikationsvolymen är vackert bunden i ett saffians-

band från Johan Gustaf Schneidlers bokbinderi (se

Nyberg i a. a. s. 78).

S. 49-

N:o 2j. Ett egh. ms., med talrika ändringar och för-

slag till dylika av Bellmans hand, ingick i Adolf Bell-

mans, senare Isidor Bonniers samling. Fotografisk

kopia av detta ms. finnes i Arla Coldinuordens arkiv,

Sthlm, och har här följts. Skaldens ofta mycket svår-

tydda ändringar ha här delvis måst utelämnas. —
(EU I s. 294-300.)
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Hovgulddragaren Petter (Pehr) Widman hörde till den

tidigare uppsättningen av medlemmar i Arla Coldinu-

orden, där han var en synnerligen aktiv ordensbroder.

Se härom StU X s. om W. se även StU VI och IX.

Bellman hade redan i jan. 1790 hyllat sin förtrogne

väns minne i en gravdikt (n:o 4 ovan). Den stora, egen-

händigt utskrivna och rättade minnesdikten i Coldinu-

orden innehåller en mängd, mer eller mindre dunkla

anspelningar på den hemligstämplade ordensritualen,

överhuvudtaget är poemet ur språklig synpunkt seri-

öst stiliserat i en grad som gör det till en av skaldens

mest egenartade och mest svårtolkade, orationer. Föl-

jande dag framförde han f. ö. en likaledes högst origi-

nellt utformad hyllning på vers till Gustaf III vid hans

regeringsjubileum, en saftigt målad Hogarth-parafras,

som anknyter till Svenska Akademiens prisbelöning

av Fredmans Epistlar (se StU VII n:o 63). — Date-

ringen på manuskriptets titelsida är av någon anled-

ning överstruken. Att ordens sorgehögtidlighet över

Widman likväl ägde rum lördagen den 12 febr. 1791

synes framgå av följande utdrag ur ordensprotokollet

för nämnda dag: "S. D. Som denna dag var utsedd till

Parentations hållande efter den aflidne Brödren P.
|

Widman, och Parentator Brödren C. M. Bellman nu
j

kommit tillstädes, anmodade St-e R-r honom tolka
I

Ordens sorg och saknad, hwarefter Br. Bellman upp-

läste dess i anledning af Br. Widmans frånfälle för-

fattade Parentation, som war i bunden styl. St-e R-r
{

anhöll å Ordens wägnar att Parentator wille aflemna
\

sitt Tal till förwarande ibland Coldinu handlingar;

hwilket skedde. Därefter uppfördes på Ordens Orgel-
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werk en tjänlig sorgemusique" (Arla Coldinuorden.

Minnesskrift, Sthlm 191 5 s. 23).

Slutet av överskriften har senare överstrukits, så att

den slutar med 'Coldin'. — r. 8 i Neptuni i ms ändrat

från 'fromt i detta'. — r. 12 i ms ändrad från: 'Din

gamla lösen känd . . . gäck om Ditt hus beställ'. —
r. 13 at stranden fly i ms ändrat från 'at fly Din

Strand'. — r. 14 Dig där i ms ändrat från 'Då Dig'.

— r. 16 så i ms ändrat från 'högs' (högst). — r. 18

pä den köhl i ms ändrat från 'i det lugn'. — r. 21 köhl

i ms möjligen ändrat till 'rodd'.

r. 7 Coldinge-orden (i ms. ändrat till 'Coldin') = Arla

Coldinuorden. — r. 8 Neptuni Tjäll. Neptunus, havets

gud i rom. myt., var Coldinuordens skyddsgudomlig-

het. — r. 10 välbefarna: "Som farit vida omkring.

Titel, som gifves skeppare och styrmän" (Dalin). —
r. 15 dina blick, blickar. — r. 20 Färjekarlen, Charon.

s. 50.

r. 3 guldets i ms ändrat från 'lustans', som ändrats

från 'Tidens', som ändrats från 'Tittlars'. — r. 7 våd-

lig färd mot i ms ändrat från 'wigtig Färd bland'. —
r. 8 bland i ms ändrat från 'i'. — r. 10 lättning i ms

ändrat från 'Swalcka'. — svettats ändrat från 'trött-

nat'. — r. 12 Sen i ms ändrat från 'hur'. — r. 13

Mins i ms ändrat från 'och'. — r. 15 i ms möjligen

ändrad till: 'mins hur vid nattens bloss Owännerna i

bredd'.



44 Kommentar

r. I at din skuld betala, d.v.s. till naturen; att dö. —
r. 6 längst okände haf, fjärran okända hav. — r. 7

qvaf, botten, avgrund, djup. Jfr uttrycket "gå i

kvav", gå till botten. — r. 11 Colding, coldinu-

broder. — r. 12 Seine-Bref, seinbrev (av boll. sein,

signal), orderbrev. Här troligen ordensterm. — r. 22

dagad, förklarad. — r. 25—26 Fast Owän frucktans-

värdt med en förgiftad anda o. s. v. Här anspelas tyd-

ligen på den mycket uppmärksammade rättegång rö-

rande Musikaliska Akademiens lotteri, vari Widman
vid mitten av 1780-t. varit inblandad. Se härom StU

VI s. 79.

r. 4 Skalden har här tillfogat en not: 'född 1735. den

26 November'.

r. I Till granskning af ert vahl -min tafla redan stäld:

Min minnesteckning är redan iordningställd för att

granskas av er. — r. 8 Utaf en prästlig Ätt i Solen:

Tuna gäld. Om Widmans prästerliga härstamning och

hans fader, komministern i Ed och Sollentuna Sven

Widman, se StU IX s. i^^. — r. 10— 11 af oskuld och

behagen dagen: raderna inrymma en återklang av

Kellgrens dikt Den nya skapelsen. — Åhon, lantbon.

— r. 14 vålnad, skepnad. — r. 20 dess lönta Vän,

"dagakarlen". — gi^of, grävde. — r. 22 dess dans,

d. v, s. hästens.

r. 12 den mull som hvarje syn förblindar: guldet. —
r. 16 Snillets, begåvningens. — r. .21—22
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I Esterhasi Häf blir Främling vid sin Lyra

Ock krossas alt för lätt af Haijdens klang ock brak.

Den ungerske magnaten, furst Nicolaus Esterhåzy (f.

1714, d. 1790) var Joseph Haydns främste uppdrags-

givare. Han residerade mest i Eisenstadt och på sitt

sommarresidens slottet Esterhaza, där Haydn i när-

mare tre decennier var verksam som kapellmästare och

tonsättare. Även Widman tycks under sina utländska

studieår ha fått anställning hos fursten, förmodligen

som gulddragare. Bellmans ord synas antyda, att Wid-

man även var musikutövare, något som i så fall bidrar

till att förklara den intima vänskapen mellan skalden

och gulddragaren. — r. 24 från Tiberns strand, från

Rom. Många italienare hade på grund av konjunktu-

rerna tvingats utvandra.

s. 53.

r. 5— 12 Under strofen har skalden antecknat: 'Elwik'.

— r. 23 spända i ms ändrat från 'sina'. — r. 24 ned

i ms ändrat från 'ut'.

r. 3 Themis Slott, här Stockholms rådhus, det f. d.

Bondeska palatset vid Riddarhustorget. Themis var

rättvisans gudinna i grek. myt. — r. 6 Fauni hvalf,

skogen; av Faunus, rom. myt., skogsguden. — r. 19

en Herde ock Herdinna, makarna Widman. — r. 21—

Hur' stog du i din dörr, bland klipta granars led,

Då mot vår Oväns eld, på vattnets varma spegel

En rustad flotta flöt, som sträckte spända segel

Inunder skarpa döhn till Finska vikar ned.
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Widman var aktiv rojalist och hade av Gustaf III

belönats med silvermedalj för sina insatser vid augusti-

revolutionen (StU VII s. 31). På stranden av sin lant-

gård Elfvik på yttre Lidingön hade W. för Coldinu-

ordens räkning 1787 låtit uppmura ett kastell med
salutkanoner, som döptes till Ophir (StU X s. 76). Det

är tydligen härifrån (se följ. strof) som han saluterar

den svenska örlogsflottan, när den 23 juni 1788 läm-

nar huvudstaden för att avsegla till krigsskådeplatsen

i Finland. — r. 25 blödig, känslofull.

S. 54'

r. 9 Vänners i ms ändrat från 'barnbarns'.

r. 4 vimpelns mörkblå jiägt: förmodligen Coldinu-

ordens flaggtecken. Jfr s. 53 r. 13 om 'Coldings flagga'.

— r. 10 bland så sälla vahl: om man fick välja bland

de sälla, de lyckliga. — r. 11— 19 Men en gång Carons

båt flöt mer än altför när o. s. v. Dessa något dunkla

versrader synas antyda, att Widman någon gång, på

en av kung Adolph Fredrics högtidsdagar, alltså se-

nast år 1770, gjort en sjötur till vattnen utanför Drott-

ningholm, för att där med salutskott och flaggning

hylla monarken. En explosion synes ha inträffat, var-

vid Widman slungats i land, tämligen oskadd tyd-

ligen, på 'den ön' och den plats 'där— Lofö-Roddaren

sin färjedön förtär'. Härmed avses förmodligen något

näringsställe på Lofö och närmast då vid det gamla

färjläget, där man skeppades över från Drottning-

holm till Tyska Botten på Brommalandet. — Orphei



Kommentar 47

svultna Svärm: musikanternas skara. — slangor, slang-

er: sällskap, lag. Jfr "slå sig i slang med". — fleutra-

verSj tvärflöjt. — r. 21

—

16

Då Gustaf skingrade y vid glantzen af sin Spira,

Ett delt och uprördt Folk i tusen trätofrön o. s, v.:

anspelning på augustirevolutionen 1772, då Widman
gjorde en aktiv insats som rojalist och f. å. ur kungens

hand emottog en belöningsmedalj i silver (jfr ovan).

— vivat (lat.), leve.

5. 55.

r. 2 den tysta i ms ändrat från 'Din tysta'. — r. 25

din blick i ms ändrat från 'ditt glas'. — r. 26 vid nat-

tens kulna timmar i ms ändrat från 'på några walda

Timmar'.

r. I— 5 O! Colding, med ditt låf o. s. v. Strofens an-

spelningar på 'den tysta Hydda', 'riktig klapp uppå

dess portar' och 'en länck af kedjan' torde anknyta

till ritualen inom Coldinuorden. — r. ^ du ädla

Flock, som lockar ögats gråt: tydligen något ledande

skikt vid ordens sammankomster. — r. 11— 12

Som trotz all helgedom, den tiden mägtar ruhha.

Ditt Altare oprest med de Leviters ståt:

fastän tiden går hårt åt de heliga platserna, är ordens-

altaret upprest med prästerlig ståt. — r. 13 långren

ropat båt: redan länge anropat Charons färja. — r. 20

grym, ful, vederstygglig. - r. 21 trifna, idoga, arbet-

samma. — r. 26 rigtar, riktar: gör rikare, ökar.

21 Bellman XI
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S. 56.

r. 14 '-'Widman; ms: 'W:'.

r. 7 våra blick, våra blickar. — r. 1 1 Naturens vreda

Drott, Döden.

5. 57.

N:o 28. Vf jj s. 3-4 (facsimil i E. Westman). Ett

ms. ingick i Adolf Bellmans, senare Isidor Bonniers

samling, där överskriften enligt ABn löd: Wid åtanke

af Med. Doktorn Boxbergs död, en liten sång, den i

Martii 1791, öfwerlemnad till Fru Elisabeth Westman.

— (EU 2 s. 202.)

Minnesdikten över Boxberg är riktad till skaldens vän-

inna, fru Elisabeth Westman, maka till "bryggar-

kungen" Westman, som var hennes kusin (se om henne

StU X s. J2ö). Hon blev under 1790-talets första år

en av skaldens närmaste kvinnliga vänner, och till

henne dedicerade han, troligen på senhösten 1794, det

samlingsband av tillfällighetsvers, som går under nam-

net Elisabeth Westmans visbok och varur denna dikt

är hämtad. — Doktor Wilhelm Boxherg tycks ha varit

en släkting till familjen Westman (Tordna vår Frän-

de'). Han hade avlidit i Karlskrona i sitt 35:e år redan

den 13 jan. 1790, varför Bellmans dikt av den i mars '

1 79 1 synes vara tillkommen vid eller efter B:s grav-
|

sättning i Stockholm; 'din hvitlimmade hydda' tyder ,

ju närmast på något murat gravvalv. B., som var född

i Stockholm, hade, i likhet med Bellmans förtrogne '

vän Anders Blad, varit lärjunge. i kirurgi till den an-
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sedde Wilhelm Stiitzer (se om honom StU VIII s. 88).

Han började sin bana som underkirurg vid Serafimer-

lasarettet och provincialkirurg i Stockholms län; från

1789 var han regementsfältskär vid Storamiralens rege-

mente i Karlskrona. Enligt Sacklén (del 2:1 s. 410) var

han "känd för kunskaper och mycken skicklighet".

r. 8— 19 lyda i EU (som återgår på ms i ABn):

Boxberg, vi se din hvitmenade hydda

Och på dess trappsteg din grafdörr tillsmäld;

Hvad dina vänner, så kulna och brydda.

Begråta dig, af lian fäld!

Forna vår frände, vi dig nu hembära

Allt hvad hjertat andas ömt.

Njut i ditt tysta all medborglig ära.

Fastän ditt stoft är gömdt och glömdt. :||

:

Fruntimren sakna din glädtiga yta,

Männer och fästmän din redliga min:

Kom väds, den sjuka skull* pulvret bortbyta

Mot dina läppars medicin.

r. 1 8 vädsy låt oss slå vad.

S. 59.

N:o 29. Tryckt separat, 4:0, Sthlm u. å., tr. hos An-

ders Jac. Nordström (K.B.). Dagligt Allehanda, 15

mars 1791. — (EU 2 s. 203-204.)

Den pastorala gravdikten är ägnad minnet av fru Chri-

stina Wier, född Nyman (f. 1740, d. 1791), som var
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enda dotter till den kända, resoluta bryggaränkan "ma-

dame Nyman", Christina Nyman, född Westman (f.

1719, d. 1795), omnämnd för sin legendariska fulhet

av Bellman i hans Levernesbeskrivning. Den hänsovna

var sedan 1759 gift med den förmögne handelsman-

nen, krögaren och bryggareåldermannen Carl Johan

Wier, som senare gifte om sig med Anna Charlotta Sö-

derström och avled år 1800 vid 66 års ålder. W., som

efterlämnade ett tiotal fastigheter i staden förutom

Stora och Lilla Höggarn i Lidingö förs. och Norra

Långholmen i östra Ryds förs., bebodde eget stenhus

med tillhörande bryggeri- och bränneriverk vid

Ålandsgränd i Jacobs förs. (kv. Torsken nr 45—47).

Med sin första fru hade han två döttrar och två söner;

en dotter var gift med överstelöjtnanten vid Arméns

Flotta, sedermera landshövdingen C. F. Aschling;

yngste sonen fortsatte faderns yrke och fick som för-

myndare moderns kusin Abraham Westman L:son, som

även blev förmyndare åt Bellman. Bland familjens

gäldenärer nämnes i fruns Bou. (S. S. A.) "snickaren

Ifversson" (5 rdr) och i makens advokatfiskalen Peter

Bergström, Kellgrens vän (195 rdr). Wier var en av

huvudstadens mest ansedda borgare; han hade även

varit riksdagsman och bankofullmäktig och var rytt-

mästare vid Borgerskapets kavallerikår; som sådan

hade han ett magnifikt "rid-munderings-ekipage", i

Bou. värderat till ej mindre än 146 rdr. Bellman hed-

rade honom 1788 med en dedikation av sitt stora pa-

triotiska ode "Fäderneslandets försvar" (EU 2 s. 159).

r. 15 klara spräng: ljusa, glittrande lopp. — r. 16

Förgäfves mer, här: ej mer.
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S, 60.

r. 24 hinner, når.

S. 61,

N:o JO. Vf 33 s. 4-5 (facsimil i E. Westman). Ett

egh. ms. (is. folio) finns i Ericsbergs autografsamling

(R.A.). — (Strof I i FHS s. 129, båda stroferna i EU
2 s. 205.)

Dikten om solförmörkelsen är riktad till skaldens

väninna, fru Elisabeth Westman.

r. 9 festine, för festin (fr.), fest.

S. 62,

N:o ji. Vf jj s. 5-6 (facsimil i E. Westman). Vf

34. Prosaingressen saknas i båda dessa ms. och är om-

tryckt efter Eichhorn, som (2 s. 386) omnämner en

»särskild afskrift» i sin samling. — (EU 2 s. 206.)

Vilken Olof brevet riktar sig till utsäges ej, men san-

nolikt tillhörde han Elisabeth Westmans krets. Trots

ingressens formulering kan den där omnämnde Olle

Malmgren möjligen vara adressat. Tjänstemannen i

Kommerskollegium Olle Malmgren (f. 1743, d. 18 14)

hörde liksom sin syster fru Elisabeth Theel till Elis

Schröderheims och hans makas närmaste vänner. Han
var allmänt uppskattad som glad och älskvärd säll-

skapsmänniska och föregavs av Schröderheim vara

inventor av det populära cambio-spelet.

i
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r. 3—7 (prosaingressen) "'enligt EU; saknas i V/ jj.

— r. 12 ''Hörs (så i EU)\ Vf 33 har 'Hört'. — r. 14

''"enligt EU; Vf 33: 'På Räfwarne mer Kika emot Knu-

ten'; Vt 34: 'På Räfwarne mer Klicka emot Knuten'.

— T. 16 ''läckra (så i EU); Vf 33 och Vf 34: 'täcka'.

— r. 17 "'enligt EU; Vf 33: 'I flygten tufwan fattar';

Vf 34: 'i flygten löfwen fattar'. — r. 18 Och under

vädrens hvin' (så iVf 33 och Vf 34) saknas i EU. —
''Strofuppdelningen i Vf 33 och Vf 34 har, liksom i

EUy uteslutits.

r. 4— 6 han lunkar till Riddarholms^allret ; den kloc-

kan bebådar gerna en stor Mans förgängelighet. Åsyf-

tar serafimerringningen i Riddarholmskyrkan, som

äger rum på en bortgången serafimerriddares begrav-

ningsdag. — r. 9— 10

At byta om surtut

mot gröna jagt-surtuten:

att iföra sig svepning i stället för jaktdräkt. — r. 15

Bedragne af din mine: (rävarne) lurade av din upp-

syn. — r. 17 slumrig, sömnig, yrvaken. — r. 18 väd-

rens, vindarnas.

S. 63,

r. I Ståhlnäbb: jakthund. — r. 2 Grift-Processen, be-

gravningsprocessionen.

N:o 32. Egh. ms. (2 s. folio) i Sjöholms autografsam-

ling (R.A.). — Detta har tryckts bl. a. i Aftonbladet^
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29 maj 1880, i A. Ahnfelts samling Nektar och gift,

1 88 1, och av O.Byström i Bellmansstudier, del 11 s.

33—35, Sthlm 1952. — (StU 2, kommentaren s. 223

-22^.)

Den av skalden själv avskrivna verssuppliken är riktad

till kungagunstlingen baron Gustaf Mauritz Armfelt

och utgör en förstudie till Fredmans Sång n:o 64. Bell-

man utbeder sig en oldfrubefattning vid det just full-

bordade mindre slottet på Haga, Gustaf III:s pavil-

jong, för sin maka Lovise Bellman; någon sådan tjänst

synes dock ej ha blivit inrättad. Själva brevets adres-

sat är ej namngiven; han är en litteraturintreisserad

man med vaket öga för Bellmans diktning. Man kan

gissa på någon ofrälse akademiledamot, på Kellgren

eller Leopold t. ex., vilka båda hade goda kontakter

med Armfelt. Se härom samt om den svårredovisade

dateringsfrågan O. Byströms uppsats "När tillkom

Fjäriln vingad?" i Bellmansstudier del 11. Om Arm-
felt och hans kontakter med Bellman se StU VII s. 8j

och X is. 779.

r. 20 ZephirenSj västanvindens,

S. 65.

r. I Najader, sjönymfer. — r. 4 Solna torn. Haga
tillhör Solna församling, men den tämligen närbelägna

kyrkan är i verkligheten ej synlig från Brunnsviken.

— r. 9 klara rosen-häckar: härmed åsyftas de sling-

rande kanaler, "rännlar", som funnos i den ursprung-

liga Hagaparkens södra del men som utplånades, då

Brunnsviken på 1860-talet sänktes till sin nuvarande
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nivå. — r. 12 stig, steg. — r. i6 Gustafs skäl, den av

Bellman 1772 skrivna kungssången. Se om den O.

Byström i Bellmansstudier, del 6 s. 71.

S. 66.

r. 6. Aidfru, åldtfru: "Fruntimmer, som har vård och

tillsyn på ett kungligt lustslott" (Dalin).

S. 67.

N:o jj. Rsl j s. 60-61 (egh.). — Tryckt i Thorgny

nr 12 (Upsala) 14 aug. 1843, i SöndagsNisse 27 aug.

1 87 1 (fragment), av R. Ekholm i Svenska Dagbladet

26 juli 1925 och av O. Byström i Bellmansstudier, del

13 s. 100— loi, Sthlm 1959 (fragment). Jfr dens. i

Bellmansstudier, del 14 s. 78 ff., Sthlm 1961.

Brevet är riktat till mademoiselle Ulrica Maria Riseli

i Upsala (se ovan n:o 6) och inledes med en tre dagar

gammal sång, "Sabbaten helgas En Dödlig till ära"

(StU VII s. 151), som skalden föredragit vid Sällska-

pet Par Bricoles vårhögtidsdag på Ericsbergs värdshus

den 15 maj 1791, med anledning av att Gustaf II

Adolphs ryttarstaty samma dag placerats på sin sockel.

Denna sång, som införts i avskrift på brevets första

sida, har här uteslutits; den är försedd med följande

egenhändiga melodianvisning: "Musicaliskt Tidsför-
j

drifw [!] af Ålström." Bellman skildrar i skämtsamma
j

vändningar en familjefe^st hos mamselle Riseils syster

och svåger, makarna Johan och Greta Cajsa Schager-

ström (se om dem ovan n:o i) troligen i deras hem i
J

Åshusby, där kamrerarens arbetsrum tankes uppfyllt
j
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av Krigskollegiets 'brunt-bruna luntor och bokmalade

memorialer'. Det är 'en märckelse-dag' för familjen,

d. v. s. jämnt elva år sedan makarna Schagerström

firade sitt bröllop.

r. 6 '''älskansvärt; Rsl: 'älskanswärd'.

r. 8 bilda mig, avbilda mig. — r. 12 Bounche, punsch.

— r. 17— 18 ErensHgga, alias A. F. Holmström, en av

kommendörerna i Bacchi Orden. Se Bellmans person-

förteckning till Fredmans Sånger och StU II s. 77. —
r. 25 Item (lat.) likaledes. — Curator ad litem (lat.),

ombudsman i Stockholms stads förmyndarekammare.

S. 68,

r. 2 canapée, canapé (fr.): lång soffa med stoppad

sits, rygg och armstöd, en möbel som kom på modet

under rokokons skede.

S. 69.

N:o 34. Rsl 3 s. 61-61 (egh.). — Tryckt av R. Ek-

holm i Svenska Dagbladet 16 juli 1925.

i Dikten till makarna Schagerström (,se ovan n:o i) i an-

!

ledning av elvaårsdagen av deras bröllop är bifogad

det föregående brevet (n:o 33) till mamselle Riseli.

Det avslutas med en hälsning till henne och 'Fru Ern-

granat', som tydligen är en närstående väninna. Flär-

med måste avses den rikt begåvade Maria Aurora

Ehrengranaty född Uggla (f. 1747, d. 1826), som var

gift med överstelöjtnant Carl Adam Ehrengranat, en

av de mest nitiska samlarna av Bellmans dikter (Ehtl);
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hon var drottning Sophia Magdalenas närmaste för-

trogna och betraktades som den gustavianska hovtea-

terns kanske främsta aktris. Makarna E. bebodde

Hallkveds gård i Funbo socken, ej långt från Upsala.

Man vet, att fru E. tillhörde Elis Schröderheims bell-

mansdyrkande krets på Upsala slott de följande åren

(Samlaren 1895 s. 124), och det är troligt att den vit-

tert intresserade mamselle Riseli, Bellmans och fru

Ehrengranats väninna, också hörde till landshövding-

ens slottscirkel; jfr härom dikt n:o 98 nedan.

r. 6 i Lotto Secteraren där: sekreteraren i Nummer-
lotteriet, d. v. s. Bellman. — r. 7 min Värd och Vär-

dinna, makarna Schagerström. — r. 13 Njuten i byg-

den er frid för er sielfva: anspelning på Schagerströms

lantställe, frälselägenheten Åshusby i Norrsunda soc-

ken i Upland (se StU IX s. ijo).

S. 70.

r. 5 ödmjukaste otydligt i ms.

S. 71.

^0 jj. Vf J4 (egh.). Vf 33 s. 7-8 (facsimil i E.

Westman). — (EU 2 s. 207.)

Greve Johan August Meijerfeldt (f. 1766, d. 1791),

kapten vid lätta dragonerna, avled den 23 maj i Stock-

holm till följd av en svår kontusion, som han två år

tidigare erhållit under kampanjen i Finland. Han var

äldste son till fältmariskalken Johan August M., arméns

befälhavare under krigets slutskede, och dennes maka,
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den sköna och spirituella Lovisa Augusta Sparre, en av

hovets mångomskrivna "tre gracer". Som pojke hade

han, liksom den yngre brodern, under tre års tid haft

Kellgren som informator.

r. 4 saknas i Vf jj. — ''"Mellan r. 4— 5 har Vf 34:

'Melod'. — r. 13 Eldiga i ms ändrat från 'Tappraste'.

— r. 17 Röijer i ms ändrat från 'blottar', som ändrats

från 'wisar'.

r. 4 dess samling: fru Westmans samling av bellmans-

dikter sammanfördes 1794 av skalden själv till en

dedikationsvolym, Elisabeth Westmans visbok, som

1927 utgavs i facsimiltryck av Bellmanssällskapet. —
r. 7 Sig sin kosa mätt, ställt sin väg till. — r. 8 Blottad

med svärdet leijonet: lejonet med blottat svärd.

5. 72.

N:o 36. Vf S4 (egh.). Vf 33 s. 8-9 (facsimil i E.

Westman). — Tryckt i R. Steffen, Outgifna dikter af

Carl Michael Bellman, Upsala 1895, s. 56.

Dikten är riktad till Abraham och Elisabeth Westmans

tre söner, Abraham, Lorentz och Gustaf, efter deras

koppympning, som ombesörjts av fränden doktor

Lenngren. Jfr dikt n:o 38 nedan.

r. 6 högde i Vf 34 ändrat från 'späda'.

r. 9 Ock ert öga Hus ock dag: de koppympade barnen

torde ha hållits i mörkrum. — r. 12 Lengren. Pehr

Fredric Lenngren (f. 1747, d. 1805) hörde "genom
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sina allmänt kända kunskaper och mogna erfarenhet"

(Sacklén) till huvudstadens eftersökta läkare. Han var

1783— 88 regementsfältskär vid Änkedrottningens re-

gemente, sedermera Andra livgardet, och blev hösten

1 79 1 med. dr i Greifswald. Genom sitt giftermål 1775

med Christina Westman var han nära befryndad med
bryggarkungen; hans maka var nämligen äldre syster

till Abraham Westman Lorentzson. Se f. ö. J. F. Sack-

lén, Sveriges läkarehistoria, Nyköping 1823, del 2:1 s.

177-

5. 75.

N:o 37 . Vt 30 s. 11. — (EU 2 s. 208.)

Sången riktar sig till fru Helena Quiding och hen-

nes krets av väninnor på Heleneberg.

r. 5 trängas y behövas. — Esculap (grek. myt), läkekon-

stens gud, här läkaren. Doktor Anders Blad tillhörde

vänkretsen på Heleneberg.

N:o 38. Vf 34 (egh.). Vf 33 s. 9-10 (facsimil i E.

Westman). — (EU 2 s. 209.)

Makarna Westmans äldsta dotter, Clara Elisabeth !

Westman (f. 1790, d. 1834), tycks ha vaccinerats nå- '

got senare än sina tre bröder (jfr dikt n:o 36 ovan).
\

Hon växte upp till en firad skönhet, gifte sig 18 12
i

med sedermera kanslirådet Sven Anders Hedin, blev
,

mor till bl. a. skådespelaren Svante H, och stadsarki- i
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tekten Ludvig H. samt farmor till författaren Sven

Hedin och hans syskon.

5. 75.

N:o j^. Vf J4 (egh.). Vf 33 s. 10- 11 (facsimil i E.

Westman). — (EU 2 s. 210.)

Impromtut på den 29 juni 1791 adresserar sig till ma-

karna Westman eller till fru Elisabeth ensam. Dagens

märkvärdigheter bestodo enligt .skalden av dragning

i Musikaliska lotteriet (se nedan), av borgmästareval

och av den till huset knutne Bittdorfs tjugotreårsjubi-

leum som barberare. Denne B. är möjligen identisk

med (eller far till?) den badaregesäll Carl Fredric Bit-

torff, som avled den 10 mars 181 1 efter flerårig, svår

sjukdom, utan kvarlåtenskap, efter att ha försörjts av

modern, Maria Elisabeth Bijtdorff, med föda och nöd-

vändiga kläder (Fattigbevis efter döda 18 10— 18, del

I fol. 186, S. S. A.).

r. 8 ''Borgmästaren (så i Vf 33); V/ 34: 'Borgmästan'.

r. 5 Musicaliska vinsten. Om Musikaliska Akademiens

lotteri, till vars arrendatorer Bellmans vän Petter Wid-

man hade hört och som sådan indragits i en mycket

besvärande rättegång, se StU VI s. 79 — r. 8 parera,

slå vad. — r. 12 Bittdorf möjligen identisk med eller

far till badaregesällen Carl Fredric Bittorff, som efter

flerårig, svår sjukdom avled i Stockholm i mars 18 11,

"utan kvarlåtenskap, i livstiden upphållen av modern
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med föda och nödvändiga kläder" (Fattigbevis efter

döda, S.S.A.). — J?i72t. hunnit.

S. 76.

X:o 4c. Tryckt i T'7 s. i a-i c. — (EU 2 s. 211.)

Dedikationsdikten inleder ett samlingsband (V/ jo),

som Beilman överlämnade till sin väninna fru Helena

Quiding pä Heleneberg pä hennes namnsdag den 31

juli I "91. Den är tryckt inom en akvarellerad ram, som

signerats av skaldens vän, dekorationsmälaren J. G.

Brusell (se bild), och efterfölje,,s av en rad senare in-

förda bellmansdikter till fru Q., troligen i egenhändig

avskrift av henne. Uppgiften om tryckaren är förmod-

ligen en mystifikation. Protokollssekreteraren i Han-

dels- och Finansexpeditionen Johan Gustaf --^072 He-

land ii. I "46, d. ogift iSic) var kusin till Bellmans

och fru Q:s läkare och vän Anders Blad och äldre

broder till fröken Catharina Charlotta von Heland,

som Beilman ett par är tidigare uppvaktat med en

päskdikt ("StU X n:o 85). Syskonen von Heland hörde

antagligen till kretsen pä Heleneberg.

s. 77.

X:o 41. Vf jo s. 21-22. — (EU 2 s. 212.)

Pa^toralen är riktad till fru Helena Quiding på He-

leneberg.

r. 2 Den ena /ör äe7i Andra: troligen anspelning på

Gustaf III:s komedi med denna titel, som hade pre-

miär pä Bollhuset i maj 17SS. — r. 9 flärd, falskhet.
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Vid vinets friska fårg.

Vi våia glas itylia nu.

Att på Hcleneberu;, "
•

t^,^ Lafsiunga lundens Fru;

Må hon i halsans liufva fnmn.

^ Framstråia se sitt ;-.anin .

\s \ Tryckt hos J.G.v. liehnJ .

'^2

Tryckt text, akvarellerad inramning av J. G. Bruseli. Titelsida i

Vf 30, K.B.

s. 79.

N:o 42. Vf JO s. lyiS' — (EU 2 s. 213-214.)

Dikten har samma adressat som den föregående.
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r. 4 Jofur = Jupiter; se StU IV s. 2^4.

S. 80,

r. 5 Berget Helena: Heleneberg.

81,

N:o 43. Vf 32 (egh.). Vf 30 s. 26-28. — (EU 2

s. 215-216.)

Även denna höstskildring riktar sig till fru Helena

Quiding.

r. 3 dimma i Vf 32 ändrat från 'skugga'. (Några över-

strukna ord i fortsättningen av dikten gå ej att läsa.)

— r. 5 Herdinnans skugga i ms ändrat från 'Herdin-

nan trogen'. — r. 14 med ändrat i ms från 'wid'. —
r. 15 Zephiren mer eij blomman rör i ms ändrat från

'wattnet med sitt spel eij rör'. — r. 19 Ren i ms ändrat

från 'eij'.

r. 6 rendeln, rännilen. — r. 1 5 Zephiren, västanvinden.

— r. 19 med jullen qväfver gräset, d. v. s. drar upp

jullen på land.

5. 83,

N:o 44. Vf 13 s. 8. Även (jämte musiken) i J. Wik-

mansons samling Sammelsurium af Wisor och Små

Sångstycken (Musikaliska Akademiens bibliotek; jfr

n:o 66 nedan). — (CU 4 s. 386.)

Poemet är tillägnat den sångbegåvade fru Hedvig

Gustava Palmstedt (f. 1760, d. 18 12), som under Bell-
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mans senare år stod honom mycket nära. I hans pasto-

rala diktning går hon under namnet Camilla. Hon
var maka till den kände arkitekten Eric Palmstedt (f.

1741, d. 1803), som var ungdomsvän med skalden och

starkt musikintresserad. Om de mycket gästfria ma-

karna P. och deras stora konstnärs- och författarum-

gänge i det förmögna hemmet vid Svartmangatan 22

(ej nr 18!) se StU VI s. 168; Å. Setterwall, Erik Palm-

stedt, Sthlm 1945; O. Byström i Fataburen, 195 1.

Överskriften lyder i MA-ms: 'Den oväntade Kyssen.

Inpromtu d. 8 Nov. 1791'. (Detta torde, som Mörner

påpekat, vara datum för Wikmansons tonsättning av

dikten.) — ''"I Vf ij står datum först efter dikten. —
r. 10 ''rörde; Vf ij: 'röde'.

r. 10 Där man i Templet spelet rörde. Eric Palmstedt

var även organist, i Riddarholmskyrkan, som må-

hända här åsyftas. — r. 11 qualm, betryck, oro.

84.

N:o 4^. Vf 34 (egh.). Vf 33 s. 14-15 (egh.; facsimil

i E. Westman). — (EU 2 s. 218-219.)

Födelsedagsdikten till fru Elisabeth Westman omnäm-
ner ett par av de i det stora westmanska bryggeriet

anställda. Med Willman torde avses Abraham West-

mans svåger, bryggaren Anders Willman eller dennes

broder, färgaren, .sedermera bryggaren Carl Gustaf

Willman. Lilla Jan är väl någon av husets drängar.

22 Bellman XI
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r. 4 Vf J4 har ovanför: 'Grave'. — r. 11 Up; Vf ^4:

'Opp'.

r. 13 den Vännen: Bellman. — r. 20 säckar och råg:

rågsäckar. F. ö. uppräknas här en del attribut från det

westmanska bryggeriet.

S. 85.

r. 2 gröpe, grovt krossad säd. — dränk: "Den lem-

ning, som vid brännvinsbränning återstår af tillmäsk-

ningen, sedan brännet är fullbordadt" (Dalin). —
r. 6 Maka, make. — r. 9— 10 hränhuset, hus eller rum

avsett för brännvinstillverkning; där använde man sig

av hattar, trattar, pannor och slang. Westmans verk-

samhet omfattade alltså även destillering av starka
|

drycker. Med hatt förstås här "den avtagbara, hatt-

liknande övre delen av en destillerkolv 1. destiller-
j

panna av äldre typ" (SAOB).
j

S. 86.

N:o 46. Vf J4 (egh.). Vf 33 s. 16 (egh.; facsimil i E.

Westman). — (EU 2 s. 220.)

På Elisabeth-dagen uppvaktar skalden både den lilla

Clara Elisabeth Westman (se ovan n:o 38) och — i
(

följande dikt — hennes moder. 1

r. 3 Egen composition saknas i Vf jj.

S. 87.

N:o 4j. Vf S4 (egh.). Vf 33 s. 16-17 (egh.; facsimil
1

i E. Westman). — (EU 2 s. 220.)

)

I
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Namnsdagsdikten till fru Elisabeth Westman är odate-

rad men nedskriven av skalden på samma folioark

som föregående dikt och tydligen av samma datum.

S. 88.

N:o 48. Egh. ms. (2 s. 4:0), vikt som brev, lackat och

med följ. egh. adress på baksidan: Herr Lagman Joh:

Fredrik Granschoug detta— opbrytes genast.— Tryckt

(även som facsimil) i StU IV s, /3-14.

Minnet av Bacchi Orden, Bellmans fingerade .sällskap,

där de kungliga riddarordnarnas ceremonier traveste-

rades, återupplivas av skalden i detta skämtbrev till

hans vän lagman Johan Fredric Granschoug på Odens-

viholm. — Ett till Stockholms Stadsmuseum nyligen

förvärvat, vackert bundet exemplar av Bacchi Tempel

i originalupplaga är försett med pärmstämpeln J. F. G.

i guld och är möjligen en gåva från skalden till Gran-

schoug. Om denne se StU IX s. /jj. Om Elfman, som

kontrasignerat brevet, se följande dikt.

r. 4 ''November; ms: 'Noember*. — r. 5 ''Riddare; ms:

'Riddae*.

r. 4 i går den 21. November. Underskriften har samma
datum, i stället för 22 nov., vilket måhända tillhör

skämtstilen.

S. 89,

N:o 49. Vf jj s. 17-18 (egh.; facsimil i E. Westman).

Vf 34.
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Den grovkorniga versbiljetten till Anders Elfman har

samband med ovanstående Fribref (n:o 48), där Bell-

man förkunnar sin avsikt att den 4 dec. återuppliva

Bacchi Orden, varest Elfman alltså skulle dubbas till

kommendör. Anders Elfman (f. 1743, d. 1795), som

tillhörde den westmanska kretsen och umgicks på in-

tim fot med Bellman, var .sedan 1770-talet kommis-

sarie i Livdrabantkåren och hade hovkamrers titel.

Han var son till fältväbeln vid Älvsborgs regemente

Anders Elfman (d. 1753) och hade gjort sin karriär

som homme d'affaires åt riksrådet greve Nils Adam
Bielke, herre till Sturefors och Tureholms slott. En

yngre broder, bokhållaren Gustaf Elfman, biträdde

Anders i hans olika befattningar och avled på Sture-

fors ett par månader efter denne. Den muntre och

liv,sdyrkande hovkamrern slutade sina dagar den 9 jan.

1795, någon månad tidigare än Bellman själv. (Skrift-

liga uppgifter av lektor Lennart Elfman, Borås).

r. 7 ditt skrubb: "Mycket litet, illa inredt och fult bo-

ningsrum" (Dalin). — r. 9 Pärla, sto eller tik. — r. 16

Barnhus-Källaren låg rätt nära både Westmans resi-

dens och Bellmans bostäder under hans senare år. Käl-

laren, som var ett av Norrmalms mer populära nä-

ringsställen, var inrymd i ett trähus i två våningar vid

Drottninggatan (nu nr 71 d) i kv. Barnhuskällaren, på

den stora Barnhusgården, som blev ett centrum för

stadens nöjesliv och där Svenska Trädgårdsföreningen

på 1830-talet anlade sin kända park. Källaren hade

anor från 1600-talet och ägde bestånd till maj 1844,

då huset brann ner (G. Hellström i S:t Eriks årsbok,

1959 s. 45 f.). På tomten uppfördes sedan Hotel Phoe-
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nix, bekant bl. a. för sin ståtliga festvåning. Innehavare

av Barnhuskällaren var åren 1766—90 vinskänken

Johan Cortehu.

5. 90.

N:o JO. Vf ij s. 9-10. — (EU 2 s. 221-222.)

Födelsedagshyllningen är riktad till arkitekten Eric

Palmstedt, skaldens förtrogne vän.

r. 17 inbilla, föreställ.

S. 92.

N:o j7. Vf J4, renskrift, med egh. reprisanvisningar

och underskrift av Bellman; överskriften skadad. Vf

33 s. 67-68 (endast akvarellen; med likalydande rubrik,

egh., som i Vf 34; texten saknas; facsimil i E. West-

man). — (EU 2 s. 223.)

Namnsdagsversen är skriven till bryggaren Abraham

Westman Lorenzson d. y. (f. 1753, d. 1802), i vilkens

storborgarhem invid Adolph Fredrics kyrka (kv. Grön-

landet södra) Bellman speciellt på 1790-talet var en

trägen gäst. "Bryggarkungen", som han kallades, var

gift med sin kusin Elisabeth Westman, vilken torde

varit den av makarna, som stått Bellman personligen

närmast. Abraham W. intog som riksdagsman en myc-

ket uppmärksammad position, han var ivrig rojalist,

hetlevrad och storordig och bedömdes av meningsmot-

ståndare .synnerligen fränt. Gustaf III:s bevågenhet

åtnjöt han i hög grad. När Bellmans affärsställning i
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juni 1794 blivit ohållbar, utsagos hans svåger Martin

Lindström och bryggare Westman till hans förmyndare

(Björkman s. 149). Som sådan hade den burduse West-

man nog sina sidor. Det är rätt sannolikt han som

åsyftas, när Adolf Bellman i sina anteckningar rö-

rande faderns sista år talar om en person, vilkens

tjänst skalden "väl kunde värdera, men för hvilken

han för öfrigt icke hyste hvarken sann högaktning

eller vänskap, sårad af hans mindre grannlaga bemö-

tande" (cit. efter R. Steffen, Bellman och hans dikt-

ning, Sthlm 1908, s. 47). Om Abraham Westman, hans

hem och släkt, se C. Forsstrand, Storborgare och stads-

majorer, Stockholm 19 18, kap. i.

''Överskriften enligt Vf jj; skadad i Vf 34.

S. 93.

N:o j"2. Vf 3J s. 19 (egh.; facsimil i E. Westman).

Vf 34. — (EU 2 s. 224.)

Den litet vanvördiga välkomstsången efter Svenska

Akademiens högtidssammankomst i Stora Börssalen är

tillägnad de hemvändande damerna fru Elisabeth

Westman och Mademoiselle Lampa. Med den senare

avses säkerligen Christina Catharina Lampa^ som nå-

got senare gifte sig med fru Westmans äldre bror, bryg-

garen Abraham Westman Abrahamsson. Hon var dot-

ter till lärftskramhandlare Mårten Lampa och hade

en broder, Jacob, som också var kramhandlare.

r. 5 Academien, med tonvikt på tredje stavelsen! (lik-.
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som i n:o 98 vers i nedan). — r. 11 ''hvärf; Vf 33 och

Vf 34: 'hwarf

.

r. 10— 12 Stor sak i gyldne Börd bland himmelsblåa

stolar o. s. v. Bellman ser tydligen som litteratör nå-

got kallsinnigt på den akademi, som samma år hade

prisbelönt honom. De adertons gustavianska stolar vid

högtidssammankomsten äro fortfarande klädda med

himmelsblått siden.

S. 94.

N:o ^3. Vf 13 s. 7. Vf 37 s. 43 (strof i jämte musik).

— (CU 4 s. 390.)

Stancerna till Elias Martin äro något dunkla; det är

oklart, vem eller vilka som för ordet i dikten. Por-

trättet av fru Gustava Palmstedt finnes ej hos hennes

arvingar; måhända behöll Martin det själv. Bengt

Bernström har framfört hypotesen, att det skulle vara

identiskt med en vacker oljemålning av Martin, före-

ställande okänd dam, som numera tillhör National-

museum.

r. 13 ögats mörka stråla: det mörka ögats stråle.

N:o ^4. Ms., med egh. underskrift av Bellman och
\

laverad vignett av Pehr Hilleström (is. folio) i Natio- !

nalmuseum. Vf 13 s. 6. — (EU 2.s. 225.)
j



Kommentar 71

Scenen är, såsom Åke Setterwall klarlagt (Erik Palm-

stedt, Sthlm 1945, s. 24), förlagd ej till Hilleströms

utan till Eric Palmstedts hem i Stockholm. Hilleströms

laverade vignett ger den enda kända interiörbilden

från denna samlingsplats för den gustavianska kultur-

eliten. De agerande på bilden och i dikten äro Eric

Palmstedtvid hammarklaveret,hans maka som sjunger

och Bellman som dirigerar, med sin egendomliga kryck-

käpp i hand. I den långa rokokosoffan har man pla-

cerat "Bilden", vilken torde utgöras av Sergels kända

medaljong av Bellman; man vet att skalden överläm-

nade den som gåva till makarna Palmstedt (Setter-

wall a. a. s. 427.)

r. 3 på Nyårs-dagen; NM-ms: 'Nyårsmorgonen'. —
r. 9 får; NM-ms: 'når'.

S. 96.

N:o jj. Ett ms. (i s.,. nedklippt), som ingick i Adolf

Bellmans, sedermera Isidor Bonniers samling, tillhör

nu Stockholms Stadsmuseum. — Dagligt Allehanda,

nr 10, 13 jan. 1792. — (EU 2 s. 226.)

Hovkamrer Johan Fredric Segelin avled i lungsot efter

långvarig sjukdom nyårsdagen 1792 i en ålder av 37
år och två månader; han jordfästes den 6 jan. i Clara

kyrka. S. var ogift. Hans Bou. (Nedre Borgrätten

S. S. A.) ståtar med ett svenskt guldur med band

å 50 rdr, stor garderob, grönmålad kupévagn med
resekoffert (75 rdr), chaise klädd med rött skuret

schagg ((30 rdr), ridsadel, div. böcker (20 rdr) och en

cittra å 5 rdr. Liksom Bellman själv tillhörde han en



Den laverade vignetten, av Pehr Hilleström, visar en interiör från

makarna Palmstedts hem: Bellman med kryckkäppen, Gustava och

Eric Palmstedt. Nationalmuseum.
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inflyttad tysk släkt. Fadern, Georg Friedrich Segeling,

var, liksom tidigare farbrodern, källarmästare på Tre

Tunnor vid Drottninggatan 46, gatan,s förnämsta käl-

lare (G. Fiellström i Sankt Eriks årsbok, 1959 s. 41).

Förutom av fadern sörjdes den unge hovkamreren av

tre bröder och tre systrar. Källaren Tre Tunnor var

inrymd i en grannfastighet till Bellmans svärföräldrars

hus. Drottninggatan 48, hörnet av Clarabergsgatan,

vilket kan ge en förklaring till skaldens kontakter med
Segelins.

r. 7 blick = blickar. — r. 9 opplösnings-hand: tvång

att upplösas, förintas.

s. 97.

N:o ^6. Vf jy s. 36-37 (rubrik och strof 2-3 egh. in-

skrivna av Bellman, strof i jämte musik i utskrift av

J. Kraus). Vf 13 s. 5. — (GU 4 s. 389.)

Den av djup gripenhet burna minnesdikten över Mo-
zart bär vittne om med vilket engagemang man om-

fattade mästarens verk i den palmstedtska kretsen, där

musikintresset representerades av både värd och vär-

dinna och bland gästerna av t. ex. Bellman, Kraus,

Wikman,son och Åhlström. Mozart avled i Wien den

5 dec. 1 79 1, men Bellmans dikt torde ej ha tillkom-

mit förrän någon månad senare. Den är nämligen av

allt att döma inspirerad av en känslofull artikel om
Mozart, som infördes i Stockholms Posten 5 jan. 1792

(påpekat av Sven Olof Olsson i seminarieuppsats på

Stockholms Högskola 1943). I artikeln skildras, hur

man vid en minneskonsert i Nicolaikyrkan i Prag upp-
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fört ett Requiem med 120 medverkande, "anförde af

den bekanta Sångerskan Fru Duscheck, så förträffe-

ligen upförd, at Mozarts ande måste uti Elysium der-

öfwer frögda sig. — — — Tre Chorer Pukor och

Trompeter läto höra sig i dämd ton."

r. 15 sorgligaste 1 Vf jj ändrat från 'Sorgeli'. — r. 16

'-lik:säng; Vf j/; 'Lik:säng'. — r. i<) tall Vf j/ ändrat

från 'Bo'.

Överskriften: K: Kraus = Kapellmästare Kraus. —
r. 21 till ditt val, efter ditt fria val.

S. 98.

r. 2 cymhalj här klavicymbal, stränginstrument i fly-

gelform, som Mozart virtuost behärskade; se StU IX
s. 214. Möjligen avses dock musikinstrument i största

allmänhet.

s. 99.

N:o j/. Vf 13 s. 4. — (EU 2 s. 227.)

Umgänget med makarna Palmstedt tycks denna vin-

ter ha varit särskilt livligt. På nyårsafton 1791 dedi-

cerade Bellman ett ex. av Zions Högtid till fru Gustava

Palmstedt (tillhör nu överintendent Harald Lettströms

släktarkiv) — för att nämna ytterligare ett bevarat

spår av den varma vänskapen. Samma skrift överläm-

nade skalden f. ö. ännu en gång till fru P. med dedi-

kationen: "Den 13—Jun. till den 14/1793 — till min

Gustafwa — af mig — CM Bellman" (Autografsaml.

K. B.).
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Överskri\ten: Fru Palmstedts; Vf i j: 'Samma' (med

anspelning på föregående dikt i ms, som utgöres av

kantaten Fiskarstugan del I, med samma datering).

r. 5 "Märk, vilka känslor ögat skänker åt hjärtat." — r.

7 trumpen, bedrövad, mulen. — r. 8 besvär, bryderier.

S. 100.

N:o j8. F/ J7 s. 25. — Tryckt av N. Afzelius i

Stockholms-Tidningen-Stockholms Dagblad 24 jan.

1932, och i StU VII s. ij2 (utan musik).

Versbiljetten är möjligen riktad till baron Gustaf Mau-
ritz Armfelt, .skaldens beskyddare, under dennes vis-

telse vid riksdagen i Gefle föråret 1792; där spelade

Armfelt en ledande roll inom den rojalistiska falangen.

Jfr StU VII s. 1^2.

r. 7 roor, roder.

S. joi.

N:o ^9. Vf 33 s. 20-21 (egh.; facsimil i E. Westman).

Vf 34. — Tryckt i R. Steffen, Outgifna dikter af Carl

Michael Bellman, Upsala 1895, s. 57.

Abraham Westmans fyra barn uppvakta här med Bell-

mans hjälp sin politiserande och rojalistiske fader, som

befann sig som borgardeputerad vid den pågående riks-

dagen i Gefle. Slutstrofens bön för kungens liv torde

antyda, att rykten om den fronderande adelns kon-

spiration nått skaldens öron.
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N:o 60. Vf jy s. 27-33. — (CU 4 s. 412-413.)

Den vackra och mot slutet sorgsna pastoralen till fru

Gustava Palmstedt på skaldens egen födelsedag är de-

dicerad till fru P.och till en annan närstående vän, ton-

sättaren Joseph Kraus, .som här liksom vid flera andra

tillfällen svarat för den musikaliska gestaltningen av

Bellmans poetiska uppvakningar för makarna Palm-

stedt. Dikten är lokaliserad till deras enkla sommar-

tusculum vid sjön Drefvikens västra strand, det lilla

torpet Hagen, hos Bellman även kallat Fiskarstugan,

Tirsis och Camilla föreställa makarna Palmstedt, Da-

mon är skalden själv, Louisa hans maka, som tydligen

tillhörde kretsen (jfr kantaten Fiskarstugan!), och Jo-

seph är givetvis Kraus. Med denna och andra borger-

liga idyller från samma tid anknyter Bellman till euro-

peisk modelitteratur av rous>seauanskt snitt, till förfat-

tare som Goldsmith, Gessner och Goethe. Se härom B.

F. Sanner i Studier tillägnade Anton Blanck, Upsala

1946, och O. Byström i Bellmansstudier, del 14 s. 106.

r. 4 Överskriften: C : Kraus = Capellmästare Kraus.

— r. 14 spär, fotspår. — r, 15 stjernan, morgonstjär-

nan. — 1". 17 Tirsis: Eric Palmstedt.

S. 104,

r. I—2 Stärkt och hvitt ditt mörka linne o. s. v.:
j

det smutsiga linnet har tvättats och stärkts, så att det
|

i en hast blivit fint. — r. 4 besvär, bestyr, omsorger. 1
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— r. 9 maroskin y maraskin (it. maraschino), ett slags

körsbärslikör från Dalmatien. — r. 14 omhetror^ för-

troendefullt överlämnar (mjölken) åt.

106.

N:o 61. Ett ms., i utskrift av C. M. Völschow, till-

hörde Adolf Bellmans, sedermera Isidor Bonniers sam-

ling och senare direktör Erik Wirén, Stocksund, men

har här ej kunnat utnyttjas. — VU 2 s. 199. — (CU

4 s. 187.)

Förhållandet mellan skalden och hans godlynte svär-

fader tycks ha varit mycket gott, att döma av den rad

dikter som bevarats från detta år, då den gamle Grön-

lund mötte sin .sista sjukdom. Gabriel Grönlund (f.

1706, d. 1792) hade börjat sin bana som kryddkram-

handlare i närmare tre decennier men efter den förhär-

jande branden i Clara församling 175 1 nödgats be-

gära sig i konkurs. 1744 hade han ingått äktenskap

med Maria Engel Friedlein (f. 1724, d. 1796; verser

vid bröllopet i Vt 128, K. B.), som var styvdotter till

den förmögne hovkällarmästaren Petter Heinrich Fuhr-

man (se om honom StU II s. /07). Makarna G. bebodde

egen fastighet vid Drottninggatan (nuv. nr 48, n. ö.

hörnet av Clarabergsgatan), vilken fru G. fått i arv.

(Handlingar rör, G:s innehav av denna fastighet fin-

nas i Westinska saml. nr 1603, U. U. B.) Efter per-

sonlig påstötning av kung Adolph Fredric till förmån

för hovkällarmästarens måg utsågs Grönlund 1765 av

magistraten till våg- och stämpelmästare i Stockholms

packhus, vilken befattning han 1779 avträdde till sin
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son Carl Ludvig (Björkman s. 217; se även Historiska

Handlingar del 32: 2 s. 204). Gabriel Grönlund efter-

lämnade ett rätt vackert bo, men .skulderna överstego

tillgångarna (Bou. i S. S. A.).

S. 107.

N:o 62. Vf jo s. 29-32. — (EU 2 s. 228-229.)

Den pastorala kantaten till fru Helena Quiding har

tydligen framförts i hennes stockholmshem. Hon be-

bodde egen fäderneärvd fastighet i hörnet av Drott-

ninggatan (nuv. nr 7) och Fredsgatan. Dikten skildrar

det festliga namnsdagsfirandet på Heleneberg den 31

juli 1790, då värdinnan tillbragte sin första sommar

på denna lantliga lägenhet vid Lilla Värtan och Bell-

man även uppvaktade med sköna verser (n:o 20 och

21 ovan).

r. 18 glittrande rändlar och skär, rännilar och inskär-

ningar, d. v. s. det glittrande och slingrande kölvatt-

net.

5. 108,

r. II Steinmiillers Rondeau. Johann Joseph Stein-

miiller (f. 1763, d. 1808), "utmärkt virtuos på valdt-

horn, liksom sin broder; båda hade varit anstälda hos
;

furst Esterhåzy, då Haydn ledde dennes kapell" (EU
I

II s. 404). — Rondeau, rondo, ett av bl. a. Haydn \

och Mozart gärna odlat instrumentalstycke, vanligen

av munter och behagfull karaktär. — r. 13 noten,

här: nothäftet. — r. 15 rosolis, brännvin eller likör, se
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StU IV s. 2j2. — persico, en sorts likör på persiko-

kärnor, se StU 5 s. 8o. — r. 21 huggare, stor sup. —
pomerans, pomeransbrännvin, se StU V s. 6/.

S. J09.

r. 12 Zephirens, västanvindens. — r. 13 fästets präl,

himlavalvets prakt.

S. I/o.

N:o 6j. Egh. ms. (i s. folio) hos professor Fredrik

Berg, Upsala. — Tryckt, även i facsimil, av O. By-

ström i Bellmansstudier, del 8 s. 79-81, Sthlm 1940.

Även denna versbiljett är riktad till Helena Qui-

ding; ms. ingår i en .samling papper, som tillhört fru

Q:s sonhustru. När skalden ber att få hennes cittra

sänd 'Till Adolph Fredrics trappa', avser han förmod-

ligen bryggaren Abraham Westmans hem i kv. Grön-

landet Södra, som låg omedelbart väster om Adolph

Fredrics kyrka. Fru Quiding, som omnämnes i en av

Bellrnans skämtskrifter till Elisabeth Westman (n:o

113 nedan) och som var dotter till en av stadens mest

aktade brännvinsdestillatörer, kan mycket väl ha till-

hört "bryggarkungens" umgänge i staden eller på Få-

fängan vid Sabbatsberg.

r. 13 svept i ms ändrat från 'inswept'.

S. III.

N:o 64. Ett ms., i utskrift av C. M. Völschow, ingick

i Adolf Bellmans, senare Isidor Bonniers samling (sam-

23 Bellman XI
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ma ark som n:o 61 ovan) och tillhörde sedermera Erik

Wirén, men har här ej kunnat utnyttjas. —• VU 2 s.

200. — (CU 4 s. 188.)

Dikten är tydligen riktad till svärfadern Gabriel Grön-

lund, när han låg på sitt yttersta; han avled den 24

mars 1792. Sammanställningen i slutraderna med kung

Gustafs öde synes göra en datering till veckan efter

attentatet mot kungen den 16 mars mest naturlig.

r. 3 Ringerskan: klockringningen i kyrkorna ombesörj-

des på 1700-t. vanligen av kvinnor. — r. 14 hefalla,

disponera, vara herre över. Jfr Fr. Ep. 81: flaskan be-

falla. — r. 15 gräl, dispyt.

S. 112.

N:o 6j. Vf 36, i utskrift av Adolf Bellman. — (CU

4 s. 189.)

Enligt en anteckning av Adolf Bellman var Gabriel

Grönlund (se ovan) på äldre dagar blind (R. Steffen,

Bellman och hans diktning, s. 37); härpå anspelar skal-

den i sin varmhjärtade gravdikt (strof 4). Grönlunds

jordfästning ägde rum i Clara kyrka den 28 mars.

Följande dag avled konung Gustaf III, och ångest-

stämningen inför kungens förestående bortgång av-

speglar .sig i någon mån i gravdikten (strof 3).

r. 10 din saknad: att Du ej finns. — r- 13 oskick: då'

liga tillstånd.
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S. 114.

N:o 66. Vf 2^, i utskrift av J. Wikmanson. En så-

dan, med smärre tillägg och rättelser, finnes även i

Wikmansons samling Sammelsurium af Wisor och Små
Sångstycken (Musikaliska Akademiens bibliotek); den

har presenterats av Stellan Mörner i Ord och Bild,

1949 s. 282 ff. En halv strof (Kommen at er häckning

göra o. s. v.) är inskriven i en från Bellman till fru

Palmstedt den 5 febr. 1792 deciderad liten bok, med
titeln: Underrättelse om Canarie-Foglar och deras Ans-

ning (Sthlm 1787; sign. Vf 31, K. B.). — (CU 4 s. 414-

416.)

Förutom till fru Palmstedt är kantaten dedicerad till

Johan Fischerström (f. 1735, d. 1796), den kände eko-

nomiske skriftställaren och rousseauanen, fru Norden-

flychts sista stora kärlek. Han var umgängesvän med
Bellman redan vid början av 1770-t. varom hans dag-

bok i K. B. vittnar (If 10; utdrag tryckta i Bellmans-

studier del 3 s. 24). — Ämnet med de häckande bur-

fåglarna är tidstypiskt men anknyter också till en av

fru Palmstedts favoritsysslor: hon uppfödde kanarie-

fåglar och t.o.m. utbjöd sådana med tillhörande häck-

burar till försäljning på Stockholms auktionskammare

(Å. Setterwall, Erik Palmstedt, s. 426, där även sam-

bandet utredes mellan detaljer i dikten och den ovan

nämnda handboken om kanariefåglars skötsel, som

Bellman skänkte till fru Palmstedt).

r. 7— 13 Av de båda mottona är det första hämtat ur

någon fransk översättning av Petrarka, det andra
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ur den kända samlingen Elite de poésies fiigitives

(London 1769, del 2 s. it8).

S. 115.

r. 16 röna, uppleva.

S. 116,

r. 1 5 Pjåkig, skygg, ängslig, sjåpig.

S. 117,

r. 5 Tacken; MAB: 'Tolken'.

S. 118,

N:o 6y. Ett ms (i s. 4:0) ingick i Adolf Bellmans,

senare Isidor Bonniers samling och tillhör nu Stock-

holms Stadsmuseum. — Dagligt Allehanda, nr 90, 18

april 1792. — (EU 2 s. 231.)

Impromtut är daterat tre dagar efter Gustaf III:s bort-

gång och är med all sannolikhet riktat till baron Gustaf

Mauritz Armfelt. Kungen hade på dödsbädden ut-

nämnt A. till överståthållare, varigenom han blev

huvudstadens 'Väktare', för att använda Bellmans ut-

tryck. Om Armfelt och hans kontakter med Bellman

se StU VII s. 8y och X s. iip.

r. 3 gråter, begråter.

S. iig,

N:o 68. Egh. ms. (i s. 4:0) i U.U.B. (sign. V 5:1).
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Den lätt frivola versbiljetten om ;skaldens genomkäm-
pade giktattack är riktad till en okänd dam. Att 'Min

nådiga Fru' tillhört Bellmans mer förtroliga krets torde

dock framgå av att han undertecknar med den in-

tima pseudonymen 'Movitz'. Andra strofens 'Svedan

lär kanske förgå' ger en verbal anknytning till Fr. Ep.

n:o 3 5, 'Angående sin Sköna och hännes obeständighet'.

r. 14 ett i ms ändrat från 'mitt'.

r. 4 hrusk, brosk. — r. 6 nota hene (lat., märk väl, det

vill säga. Jfr Fr. Sg. 56. — sufvit, sovit. — r. 15 Mo-
vitz, pseudonym för Bellman.

S. 120,

N:o 6<). Egh. ms. (i s. 4:0) i U.U.B. (sign. V 5:1).

Verssuppliken för Bellmans son är uppenbarligen för-

fattad efter Gustaf III:s död ('Jag tror mig äga en

nådig Fiertig' o. s. v. bör avse hertigen-regenten Carl).

Dikten torde vara riktad till den nyutnämnde .stats-

sekreteraren vid Krigsexpeditionen Carl Lagerbring

(om honom och hans kontakter med Bellman se StU X
s. 46). När skaldens beskyddare Gustaf von Carlson

på Mälby den 6 april 1792 entledigades från sin be-

fattning i Krigsexpeditionen, där han bl. a. hade hand

om utnämningsfrågorna, efterföljdes han som stats-

.sekreterare där av sin och Elis Schröderheims näre

vän Lagerbring, vilken dock redan den 29 april för-

flyttades till landshövdingestolen i Nyköping. Dikten!

har här daterats med ledning av dessa båda data. över-

skriftens 'Riddare' inför ett osäkerhetsmoment men

i
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Greve Carl Lagerhring.

Oljem. av C. F. von Breda, 1813. Foto S.P.A.

kan bero på en lapsus; Lagerbring blev nämligen rid-

dare av nordstjärneorden först 1794. — Bellmans

äldste son Gustaf hade i febr. 1792 inskrivits som elev
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i Konstakademien (L. Looström, J. T. Sergel, Sthlm

1914, s. 43). Det är snarare den andre sonen Carl, som

skalden här gör sig till förespråkare för (se om honom
StU X s. ^4). Han hade som femåring, strax före

kungens död, blivit antagen till sergeant utan lön vid

Arméns Flottas svenska eskader, och det fanns alltså

anledning för skalden att hos den nya regimen söka be-

främja sonens militära karriär, för att i tidens fullbor-

dan få se hans hjässa smyckad 'Med en Lager lik-

som min'.

r. 12 Med en Lager liksom min. Med hänsyftning på

Sergels kända portättmedaljong av ,1787 talar Bell-

man ännu i sin självbiografi 1794 om "den lager hwar-

med man mig på Medaillonen hedrat". (Levernesbe-

skrivning utg. av Bellmanssällskapet, Sthlm 1947).

S. 121.
I

N:o JO. Dagligt Allehanda, nr 133, 12 juni 1792. —
(EU 2 s. 234-235.)

I

Assessorn i Kommerskollegium Johan Jernberg (f. '

173 1, d. 22 april 1792) var änkling sedan 1789 och

barnlös. Hans framlidna maka hette Maria Elisabeth

Schneidler och var syster till den berömde hovbokbin-

daren Christopher Schneidler. Äktenskapet hade in-

gåtts 1768 och makarna hade ägt och bebott huset nr

72 vid Packartorgsgatan, enligt Anrep (Svenska slägt-

boken, del 2 s. 42). Det upptas dock ej i assessorns

Bou. (S. S. A.), som uppvisar brist i boet, med kom-

merserådet Patrick Alströmer som främste fordrings-

ägare. Jernbergs enligt minnesdikten tröga ämbets-
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mannakarriär var alltifrån början förlagd till Kom-
merskollegium (J. A. Almquist, Kommerskollegium, s.

543)-

r. 13 vådlig, vansklig.

S. 122,

r. I stämma, ton. — r. 6 stigar, steg. — r. 11 qualm,

olust.

S. 123.

N:o ji. Tryckt separat, 4:0, Sthlm 1792, tr. hos An-

ders Jacobsson Nordström (K. B.) — (EU 2 s. 232-

233-) - ,

Bryggaren Lorentz Westman Lorentzson d. ä. (f. 1720,

d. 3 maj 1792) hörde till de ledande gestalterna inom

huvudstadens borgerskap. Han innehade viktiga be-

fattningar bl. a, inom sin församling Adolph Fredric,

blev bryggaréålderman, rådman 1777 och var vid riks-

dagen 1778 ledamot av borgarståndet. Sitt stora bryg-

geriverk i kv. Vargen vid nuv. Olofsgatan hade han

1788 överlåtit till näst yngste sonen Isaac. Han var

gift med bryggaredottern Margaretha Befve (Befvi; f.

1722, d. 177^; jfr StU VIII s. 6^), som födde honom
tolv barn, av vilka ej mindre än elva nådde vuxen

ålder. Äldsta dottern var en kort tid gift med Bell-

mans vän A. U. Kirstein, sonen Lorentz hedrades vid

sin bortgång 1786 med en vacker gravdikt av skalden

(StU X n:o 10) och sonen Abraham, "bryggarkungen",

blev .skaldens dominante vän under hans senare år.
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Den gamle bryggareåldermannen hade bokliga intres-

sen, att döma av hans Bou. (S. S. A.); han efterläm-

nade en boksamling, där den historiska litteraturen

med bl. a. Sven Lagerbrings arbeten kan noteras. —
Om W. se f. ö. Stockholms rådhus och råd, Sthlm 191

5

— 18, del 2 s. 230, samt C. Forsstrand, Storborgare och

stadsmajorer, Sthlm 191 8, s. 17.

r. 9 /. Samuels Bok 12: v. 4 lyder: "De svarade: Du
har icke förtryckt oss, du har icke övat våld mot oss;

och från ingen människa har du tagit något." Jfr strof

7 nedan! — i*- 15 Som stunden aldrig viss at hennes

hud bejaka: liksom det aldrig är säkert, när stunden

är inne att lyda förgängelsens kallelse.

S. 124,

r. 22 Not i originaltrycket: 'Salig Herr Rådman har

sett 72 Barn, — Barnabarn och Barnabarns Barn,

hvaraf 42 ännu lefva.'

r. 2 trumpna stig, dystra steg. — r. 13 som Samvets-

man, som rådman.

S. 126.

N:o 72. Egh. ms. (i s. 4:0) i Stockholms Stadsmuseum

(facsimil i Tjälvesta) avsänt som brev under adressen:

Till Wälborna Fru Charlotta Kempensköld. Askersund

ock Kelfwestad. Härunder ett svart lacksigill, som bär

initialerna A. E. (Anders Elfman?) jämte en lagergren

med bär. — (EU 2 s. 236.)
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Versbrevet inleder sommarens livliga korrespondens

med skaldens vänner på Tjälvesta sätesgård, ej långt

frän Askersund. Brevmottagare är fru Charlotta Kem-
pensköld, f. Löfling (t. 1737, d. i8i2j, maka till då-

varande kaptenen vid Arméns Flotta Daniel Kempen-

skölä rf. 1738, d. 1798J. Om dessa skaldens förtrogna

vänner och deras anhöriga på Tjälvesta se StU X s. j/

och j8 samt Bellm.ans Brev till Tjälvesta, Sthlm 1933,

med kommentar av O. Byström. Den giktsjuke skal-

dens självporträtt är som vanligt karikerat; över sin

gikt beklagade han sig f. ö. redan i versbrevet av den

24 april s. å. (n:o 68 ovan).

r. II Xäd i ms ändrat från 'Nådiga'. — r. 15 Efter

plump har skalden i ms satt en bläckplumpl

r. ic vm ock glas = vinglas. — r. 1 1 intaga, inhämta,

förstå. — r. 14 half, till hälften.

. 128,

N:o 7j. Egh. ms. (2 s. 4:0) i Stockholms Stadsmu-

seum (facsimil i Tjälvesta). — fEU 2 s. 237-238.)

Den alltjämt sjuke skalden adresserar sig här till en

rad av vännerna pä Tjälvesta, kapten Kempensköld,

hans svägerska fröken Anna Margaretha Löfling ff.

174c, d. 182c), major Hans Jacob Skytte och hans

maka Anna Lovisa Stiernflycht (se StU X s. ;§) samt

fru S:s broder, löjtnanten vid artilleriet Johan Ludzig

Stiernflycht ff. 173c, d. 1797), vilken jämte sin syster

hade ärvt Tjälvesta sätesgård. I ingressen ger skalden

efter vanan ett karikerat självporträtt, där man dock
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fäster sig vid att han har 'hatten prydd med flor': han

hade denna sommar dubbel anledning att bära sorg-

flor, dels efter svärfadern Gabriel Grönlund, dels som

hovsekreterare efter konung Gustaf III. — 'Ibland

uppå din skuta att segla blidt ock smått', tillönskas

Kempensköld. Småsjöarna vid Tjälvesta lockade tyd-

ligen till segelturer. K. var även en intresserad fiskare,

och hans Bou. fR. A.) upptar bl. a. sex laggnät, en

löjnot och en sumpbåt med åror, värderad till 2 rdr.

r. 17 Anne Lovisas Slott: fru Stiernflychts Tjälvesta.

5. 129.

r. 5 ''Margaretha; ms: 'Margretha'. — r. 8 och dess

Fru senare tillskrivet.

r. 10 Adels-stämman, adelsmötet, riksdagen. — r. 12

Den hans hierta rör sa nära: (en hälsning till) frun.

5. 130.

N:o y4. Egh. ms. (3 s. 4:0) i Stockholms Stadsmu-

seum (facsimil i Tjälvesta). — (EU 2 s. 239-240.)

Den giktsjukes brev är riktat till makarna Kempen-

sköld på Tjälvesta och därför undertecknat med den

förtroliga signaturen Movitz. På brevets slutsida finns

en osignerad laverad teckning av Pehr Hilleström,

föreställande Kempenskölds i dikten omnämnda res-

vagn. K:s Bou. (R. A.) upptar bland körredskapen en

gammal resekupévagn, värderad till 8 rdr. 16 sk.

I
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Kempenskölds resvagn.

Lavering av Pehr Hilleström. S.S.M.

r. 10 Står er Movitz ner vid hjulet: jämför Hilleströms

teckning av resvagnen.

S. 131.

r. 8 Hennes Nåd på Kelfvestad: fru Stiernflycht. —
r. 10 dess Makas, dess makes, kapten Kempenskölds.

— r. II Skyttes ädla namn: Hans Jacob Skytte. — r.

14 Fröken Löfling: Anna Margaretha Löfling, fru

Kempenskölds ssyter. — r. ly en Vän, en viss af våra:

troligen löjtnant Stiernflycht.
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133-

N:o j^. Egh. ms. (4 s. 4:0) i Stockholms Stadsmu-

seum (facsimil i Tjälvesta). — (CU 4 s. 337-338, med
utelämnade partier.)

Under sommaren 1792 sände Bellman upprepade rap-

porter till Tjälvesta angående en reparation av ma-

karna Kempenskölds bostad i Stockholm. Denna torde

då, enligt TL för 1793 och de följande åren, ha varit

belägen i hörnhuset av Kungsholmstorg och Garvare-

gatan, kv. Vattuormen nr 53, som ägdes av hovrätts-

rådet Joh. Hellmansson och utgjordes av en tvåvå-

ningars träbyggnad från mitten av 1600-talet ('den

röda stugan' i dikt n:o 82 nedan). Jfr härom Westinska

saml. nr 1047, U. U. B. — Föreliggande brev är riktat

till fru Kempensköld och har som överstycke en osig-

nerad laverad teckning, tydligen av Pehr Hilleströms

hand, föreställande Bellman i trädgården till Kempen-

skölds bostad.

r. 3 min cittra. På Hilleströms teckning sitter Bellman

med sin stora, av Matthias Kraft 178 1 signerade cittra

i famn. Se om skaldens instrument StU IV s. 229 ff. —
r. 6 Vargen: gårdshunden. — r. 11 intvinna^ fånga in.

— 15 den Värd ock den Värdinna: major Skytte

med maka. — r. 19-20 En Trägårdsmästare vid Dan-

to-hommen vid namn Löfherg: anspelning på den

genom Fredmans Epistlar, främst n:o 81, namnkun-

nige 'Grälmakar Löfberg'.
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S, 134'

r. I i Collegio: Collegium Medicum, den dåvarande

läkarsammanslutningen i Stockholm, en föregångare

till Sundhetskollegium, numera Medicinalstyrelsen. —
r. II Kungsholms Bron förband Hantverkaregatan

med Röda Bodarna på Norrmalm. Den var Stock-

holms längsta bro (i.ooo alnar lång, enl. Vägvisare

genom Sthlm, 1790 s. 5). — r. 15 Mäster Anders, på

1770-talet även kallat Kongsholmskällaren, det popu-

lära värdshuset vid Kungsholmsgatan 6, som åren

1 77 1— 1816 hade rang av vinkällare. Se härom StU

X, s. 86 och G. Hellström i S:t Eriks årsbok, 1959 s.

36. — r. 16 Traneberg, utvärdshus vid västra stranden

av Ulvsundasjön; se StU IX s. 64. — r. 19 Bror

Wetz, den kände sakföraren i Fredmans Epistlar. —
r. 20—21 Orden Par Bricolle hade Bellman tillhört

sedan dess tillkomst 1779. Även Kempensköld var
i

medlem av orden. — Högst durcksigtige Bröder är '

ett uttryck, hämtat från ordensritualen. — r. 23 pleu-

reuser, vita tygremsor som buros på sorgdräkten; se
|

StU V s. 209. — stöfvel-manchetter, se StU VI s. i

277. :

5. 136,
j

N:o -j6. Egh. ms. (3 s. 4:0) i Vj 18 (facsimil i Tjäl- ?

vesta).
j

i

Det till kapten Kempensköld riktade skämtbrevet har

som huvudperson prosten Tupp-Fecius, en drastisk

figur som återkommer i brevväxlingen med Tjälvesta.

Den färgstarka monologen erinrar mycket om likar- .

i
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tade partier i Holbergs komedier, t. ex. Erasmus Mon-
tanus. Brevet åtföljes av en akvarellerad profil-bild

av Tupp-Fecius, rätt dilettantisk och möjligen utförd

av Bellman själv.

r. 4 Anexet^ annexförsamlingens kyrka. — r. 6 si jag

väter mitt läger med mina tårar: Psaltaren 6:7. — r. 11

— 11 så man må önska sig en chaise at fara till Himla

på som fordom Elia. Den gammaltestamentlige profeten

Elias himmelsfärd skildras i Andra Konungaboken,

kap. 2. Motivet har som bekant travesterats i Karl-

feldts Dalmålningar. — r. 12 Ja meij si, låt mig se.

Ännu i Henning Bergers Drömlandet, s. 76, förekom-

mer meningen: "Je mej si — hur gammal ä' han nu?"

— r. 15 roligt, lugnt.

S. 157.

r. 2 atterst (dial.), ytterst, där bak. — r. 16 persico, se

ovan s. 79. — finckel, enklare, okryddat brännvin; se

StU V s. 88.

S. 138.

N:o yy. Egh. ms. (2 s. 4:0) i Stockholms Stadsmu-

seum (facsimil i Tjälvesta). — (CU 4 s. 339-340.)

Versbrevet är riktat till värdfolket på Tjälvesta, major

och fru Skytte. Det anknyter till den bild av Bellman,

som finnes på brevets baksida, en av Sergels mest in-

trängande porträttcroquiser i tusch av den åldrande

sångaren. Se försättsplanschen!
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r. 6 Julii i ms ändrat från 'junii'. — r. 1 5 ''Mediertid;

ms: 'Medletid'.

r. 12 Som fordom i Malmö Brödren Haqvin Bager.

Om den riksbekante malmöpekoralisten se StU III s.

66 och VIII s. 188 (bild). — r. 13— 14 den Gubben,

Med läderkarpHsen ock fählenubben: Haquin Bager?

— läderkarpusen: en huvudbonad, närmast en vinter-

mössa med skyggen; se StU IV s. 99. — fählenubben^

fälsup, färdknäpp. — r. 15 Gubben Movitz, pseudo-

nym för Bellman. — r. 17 item (lat.), likaså, jämväl.

S. 139-

N:o y8. Egh. ms. (2 s. 4:0) i Stockholms Stadsmu-

seum (facsimil i Tjälvesta). — (CU 4 s. 341-342.)

Det till damerna på Tjälvesta adresserade brevet har

som vignett en laverad teckning, enligt skaldens på-

skrift av hans förtrogne vän Pehr Hilleström och före-

ställande Bellman rökände långpipa på en bänk i ma-

karna Kempenskölds trädgård vid Kungsholmstorg.

r. 9 muli, mulet. — r. 13 Erensugga, se ovan s. jj-. —
Kolmätar:gränd gick mellan Västerlånggatan och

Myntgatan och var beryktad för sina krognästen. —
r. 19—20 Hennes Nåd pä Kelfvestad, Fröken Löfling,

Nåden Lotta: Anna Lovisa Stiernflycht, Anna Mar-

garetha Löfling och Charlotta Kempensköld, till vilka

brevet är riktat.

S. 140,

r. 3 husSy hyss.



\

I
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S, 141,

N:o 7^. Egh. ms. (4 s. 4:0) i Stockholms Stadsmu-

seum (facsimil i Tjälvesta). — (CU 4 s. 343-344.)

Ett laverat överstycke till brevet är enligt Bellmans

påskrift utfört av Pehr Hilleström; det visar en in-

teriör från adressaternas, makarna Kempensköld, bo-

stad med bl. a. två fågelburar och pigan Catharina, i

vilkens mun den målande hemskildringen är lagd.

Kempenskölds Bou. (R. A.) upptar ej mindre än tre

"Fågelburar med flätad Ståltråd". Enligt TL 1792

—

94 (S. S. A.) hette familjens piga i Stockholm Catha-

rina.

r. 14 Rothens:piska. 1790 års ML upptar på Kempen-

skölds hushåll ordonnansen, stadsbåtsman And. Roth,

39 år, som skattade för ett silverur och sade sig vara

skriven på Kungl. Jagtvarvet. I 1795 års TL kallas

han "betjenten Anders". Vid förmannens och hus-

bondens död 1798 hade Roth enl. Bou. att fordra 59

rdr.

S. 142,

r. 4 hasat
j
piskat. — r. 13 Hof-Secteraren, Bellman.

S. 143^

N:o 80. Egh. ms. (3 s. 4:0) i Stockholms Stadsmu-

seum (facsimil i Tjälvesta). — (CU 4 s. 345-348.)

Det festliga versbrevet om Telje-magistratens uppvakt-

ning för makarna Kempensköld vid deras tilltänkta
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"Korss hvad nådig Frun hon dröijer."

Lavering av Pehr Hilleström. S.S.M.

ankomst till staden illustreras av ett laverat över-

stycke, som enligt Bellmans påskrift är tecknat av Pehr

Hilleström. Där lunka stadens rådmän fram i gris-

gestalt, anförda av sin värjprydde preses, som bär

skaldens drag. Att den i Bellmans diktning ofta åter-:

kommande driften med Telje stad och rådmän vann

gehör, visas exempelvis av ett samtida skämtsigill för;

Södertelje stad, som upptar en gris och ingår i D. G.'

Neschers samling "Svenska städers sigiller" i K. B. (Se'

härom N. Lindhult i Täljebygden, 194 1 s. 46).

1
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r. 8 toHT pä staten, rangordning.

S. 144-

r. II optäcker, röjer, avslöjar. — r. 12 Stadens litte-

rata Class: de litterata, lagfarna rådmännen. — r. 1

5

Herr Movitz, Bellman. — r. 24—diktens slut: Petter

Bredström, Christian Wingmark, Fader Berg, Gräl-

makar Löfherg, kända gestalter i Fredmans Epistlar,

liksom den undertecknande "rådhusnotarien" Wetz.

S, 145'

r. 7 tjär:hyttorna, för rökning av julskinkor och andra

läckerheter från svinstian. — r. 16 vulen, beskaffad.

— r. 16 sörpe, sörpa: "Röra af säd, kli o. s. v. med
vatten eller annan vätska" (Dalin).

S. 146.

r. 9 In fidem protocolli (lat.), till bestyrkande av

protokollets riktighet.

S. 147.

N:o 81. Vf 28 (egh.) — (EU 2 s. 241—245.)

Namnsdagsdivertissementet, till melodier främst av

Joseph Kraus, är den mest omfattande hyllningsdikt

som Bellman ägnat åt sin varmt avhållna väninna fru

Helena Quiding på Heleneberg (se ovan n:o 13 och StU

X s. J2y). Skalden är återställd från sin långvariga

giktsjukdom (strof i) och utmålar först hur han, litet

trött och sensibel, från trappan på Heleneberg lov-

sjunger den hemvändande värdinnan och hennes vän-
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ner. Så har även Pehr Hilleström framställt scenen å

ett laverat titelblad, där dock Helenebergs låga envå-

ningslänga är fritt omgestaltad, vilket väl tyder på att

konstnären själv ej hörde till umgängeskretsen. Den
utförliga skildringen av fru Quidings lantliga bestyr i

mjölkkammare och kök, hennes ridturer över ängarna

kring Heleneberg och Fiskartorpet erinrar om liknande

dikter till fru Palmstedt och är signifikativ för skal-

dens pastorala diktning på 1790-talet.

r. 17 gamla Movitz, Bellman.

S. 148,

r. 22 Mam.seLln: enligt 1790 års ML (S.S.A.) var den

34-åriga jungfru Christina Öhrström då husmamsell

hos fru Quiding.

S. 14g.

r. I ''älskansvärda åtföljs i ms av kort, svårläst ord

Cetc.'?).

r. 2 Gumma, här utan åldersprägel. Jfr beteckningen

'Tirsis älskansvärda Gumma' om fru Palmstedt (ovan

dikt n:o 60).

5. 150.

r. 8 ''sött; ms: 'trött'.

r. 7 kuller:stohlen, stol utan karm, taburett. — r. 11

hör hur morteln ljuder! middagsmorteln, varmed

måltiden signalerades.
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S. 151'

r. 12 ''Politiquens; ms: Toletiquens:'.

r. 13 conjunctur, tidsförhållande, situation. — r. 14

—

Fåfängt är med Willis träta

Om hans Drottning ock hans cur.

För att bota den sinnessjuka portugisiska drottningen

Maria hade under året den engelske läkaren Willis

kallats till Lissabon; han hade tidigare med framgång

behandlat sin egen monark. Att en protestantisk lä-

kare och präst fick vården om en katolsk drottning,

väckte ofantligt uppseende, och i Dagligt Allehanda

återfinnas flera notiser om saken under året 1792

(t. ex. 12 april och 18 juli). Då drottningens tillstånd

hastigt försämrades, beslöt sig Willis för att tillgripa

en chockbehandling, som kulminerade i att furstinnan

kastades i en slottsdamm och sedan drogs upp ur vatt-

net. Om resultatet härav kan Dagligt Allehanda den

30 juli meddela läsekretsen från Lissabon: "Doctor

Willis wåldsamma Cur är redan förbi. Den sjuka

Drottningen föll på det förut beskrefna sätt uti Dam-
men wid Slottet Quelus, och blef af de simmande

skyndesamt åter uptagen. Det är wisst, at hon efter

detta för henne så owäntade fall uti kalla wattnet

wisat någon sinnes-förbättring, och man wäntar ännu

lyckligare följder häraf. En sedermera inträffad Feber

har Doctor Willis sagt förut." Dikten till fru Quiding

framfördes dagen efter detta tidningsmeddelande. Det

säregna inslaget i festdikten ger ett nytt exempel på

Bellmans benägenhet att blanda in uppmärksammade
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och gärna pinfärska aktualiteter av kontinentalt snitt

i sin tillfällighetsdiktning (jfr t. ex. StU VI s. 74).

— r. 21 hetacka, högtidligt avtacka.

152.

r. 12 nötjet 1 ms ändrat från 'oskuld',

r. 14 år, åra.

5. 153-

r. 5 ''''Orphei; ms: 'Orpheii'. — r. 6 Lagrande i ms

ändrat från överstruket, oläsligt ord.

r. 4 henna, henne.

7V.'o 82. Egh. W5. (2 s. 4:0 ; strof 1-3) i Stockholms

Stadsmuseum (facsimil i Tjälvesta). Slutet av brevet

jämte Bellmans teckning saknas numera men ha åter-

givits i CU, som för detta avsnitt följes här. — (CU

4 s. 332-33^0

Brevet till kapten Kempensköld är odaterat men torde

vara från juli 1792 att döma av den omnämnda kakel-

ugnsreparationen i K:s stockholmshem vid Kungs-

holmstorg, 'den röda stugan' (jfr komm. ovan till n:o

75 och 79). Slutet av ms. med tillhörande teckning,

signerad "Bellman fecit", saknas numera men är

tryckt i Carléns upplaga. Teckningen föreställer ej,

som Carlén kuriöst nog antog, Kempenskölds bonings-
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hus i Stockholm utan — sydfasaden av Kungsholms

kyrka med dess samma år tillkomna dubbeltrappa av

sandsten; vid den tiden var kyrkan ännu tornlös. Dik-

ten skildrar ju bl. a. ett besök som skalden avlägger i

'Templet'. Omi Kempenskölds intresse för burfåglar

se ovan komm. till n:o 79.

r. 4 den röda stugan, Kempenskölds bostad, se n:o 75.

— r. 7 Templet, Ulrica Eleonora kyrka på Kungshol-

men. — 1*. 13 Jungfrun sig i köket soblar: Kempen-

skölds piga hette Catharina, enl, TL 1792— 1794. —
r. 16 pä qvartal, för ett fjärdedels år.

5. 155-

r. 22 "'står i ms i marginalen.

r. 17— 18 Herr Cam. Arnqvist, Brodern Lindström,

min Hustru. Carl Eric Arnqvist (f. 1754), kamrer vid

Kungl. Operan och Frimurarebarnhuset, en av Par

Bricoles tidigare medlemmar. A. dömdes 1799 till kå-

ken på grund av storförskingring, bl. a. från sin chef,

baron J. D. Duwall, Bellmans forne beskyddare (A.

Ahnfelt, Ur svenska hofvets . . . lif, 3 s. 102). — Om
skaldens svåger Martin Lindström och om hans hustru

Lovisa Bellman se komm. till StU IX. — r. 19

Mäster Anders, se ovan s. 94. — r. 22 Herr Källar-

mästare Enander hälsar med dess Fru. Magnus Enan-

der (1748— 1799) blev genom giftermål 1782 med

Christina Wahlberg-Björlin (1741— 179^) innehavare

av källaren Mäster Anders vid Kungsholmsgatan 6,

där Bellman tydligen skrivit sitt brev.







Kommentar 109

S. 156.

N:o 8j. Egh. ms. (4 s. 4:0) i Stockholms Stadsmu-

seum (facsimil i Tjälvesta). — (CU 4 s. 349-351.)

Detta versbrev till fru Kempensköld på Tjälvesta fort-

sätter skämtet med magistraten i Telje (Södertelje) —
se n:o 80 ovan. Den laverade vignetten är osignerad

men tydligen även här utförd av Pehr Hilleström; den

visar den beridna magistraten på väg mot Telje stads

tullport, som är lövad och prydd med Kempen skölds

monogram. Den hemvändande familjen Kempenskölds

hästar skymta i portöppningen.

r. 4 Telje stads Cavallerie: borgerskåpets militärkår,

här i grisgestalt. — r, 6 Iif.-mundering: "den bättre

omgången kläder . . . för en indelt soldat; första mun-

dering" (SAOB). — r. 14 Ryttmästar Wingmark,

Christian Wingmark, se ovan dikt n:o 80. — r. 15

bommen, tullbommen.

s. 157.

r. 14 hör i ms ändrat från 'gjör*.

r. 7—9 Petter Bredström—Rådman Berg (Fader Berg),

se ovan dikt n:o 80. — r. 16 juckar, guppar. — r. 19

chahraqve (här med tonvikt på första stavelsen!), scha-

brak: "Prydligt täcke under sadeln på en ryttarhäst"

(Dalin). — r. 21 i Octoher: vid grisslakten.

S. 1S8.

r. 4 Vivat (lat.): hon leve!



ri
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S. 159-

N:o 84. Egh. ms. (3 s. 4:0) i Stockholms Stadsmu-

seum (facsimil i Tjälvesta). — (CU 4 s. 357-358.)

Versbrevet är riktat till major Skytte på Tjälvesta.

Det av Hilleström eller hans dotter tecknade över-

stycket är i lavyr och akvarell: Wetz bär blå rock och

på rullen i hans vänstra hand står det 'Rättvisa', vil-

ket ord repeterats i marginalen. Bakgrunden framstäl-

ler, enligt skaldens påskrift, den i dikten omnämnda,

rätt ökända krogen Rosendahl, belägen nära Djur-

gårdsbrunnsviken och bekant bl. a. från Fr. Ep. n:o

73.

r. 5 krogen Rosendahl, illa beryktad krog på Södra

Djurgården, se StU I s. CCXLV. — r. 8 qvartal,

kvartalslön o. dyl. — r. 1 5 charta sigillata (lat.), stäm-

pelpapper, stämpelavgift. — r. 19 posito (lat.), förut-

satt, antaget.

S. 160,

r. 3 Bror Wetz, "instantietrampare" i Fredmans Epist-

lar. — r. 4 Htnr högre chorn, i upphöjd stil. Uttrycket

"En wisa i högre choren" är vanligt i Psaltaren. — r. 8

Ock jag skumpar dickt för maten. Uttrycket är häm-

tat från Fr. S. n:o 50: 'Jag .heter Wetz och skumpar

för maten'. — dicht, dikt: snabb, duktigt. — r. 9 hör-

da, göra anspråk på. — r. 20 Syskonen, Tjälvesta-

borna.

25 Bellman XI
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S, i6i.

N:o 5;. Vf jo s. 32-33. — (EU 2 s. 246.)

Bacchanalen har föredragits hos fru Helena Quiding på
Heleneberg.

r. 7 sig klagar, beklagar sig. — r. 14 flepig, ynklig,

svag.

S. 162.

r. 4 Ceres' hagar, markerna. Ceres (rom. myt.) var

åkerbrukets gudinna.

5. 163.
I

N:o 86. Egh. ms. (3 s. 4:0) i Stockholms Stadsmu-
|

seum (facsimil i Tjälvesta). — (CU 4 s. 352-353.) |

Brevet är riktat till kapten Kempensköld på Tjälvesta.
'

Den laverade vignetten är troligen utförd av Pehr
|

Hilleström; den återger en värdshusträdgård, där Moll-
I

berg slår käglor under överinseende av Movitz, som i

fått Bellmans gestalt och är iförd hovdräkt med siden-
i

kappa och värja. I bakgrunden gungar Catharina,
1

Kempenskölds piga, beskådad av Christian Wingmark, i

som röker sin långpipa.
|

r. 6 håll träft, oviss bet. — Källtringar, kältring: \

"Gammalt namn på de inom Sverige bosatta Zigue-

!

nare, hvilka föda sig med landstrykeri och hästbyte"
j

(Dalin). — r. 7 Tjärkullrare, en som kullrar, d. v. s.

:

rullar tjärtunnor. — Bierfilare, birfilare, enklare musi-.
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kant. — Wallackare, en som kastrerar hingstar. —
Prackarc, skojare. — r. 8 Göktytarc, göktyta: "om

vissa tättingar, som tjänstgöra ss. fosterföräldrar åt

gökungen" (SAOB). — Fyrhytare, fyrbötare:: "person

som har till uppgift att göra upp eld, eldare" (SAOB).

S. 164.

r. 9 Jan Jacob Skytte, Hans Jacob Skytte, se ovan

s. 8^. — r. 15— 17 P. S. Nii på stpmden ha Grefve

Horn, Rihhing, Hartmansdorf ock Ernsverd fatt nåd

till lifvet at bli i landsflygt. Notisen är något inkor-

rekt. Av de uppräknade deltagarna i sammansvärj-

ningen mot Gustaf III hade tre stycken, nämligen

Clas Fredric Horn, Adolph Ludvig Ribbing och Carl

Fredric Ehrensvärd, föregående dag av hertig Carl

fått dödsdomarna förvandlade till landsflykt, medan

Christopher von Hartmansdorff endast var dömd till

ett års fängelse.

S. J65.

N:o 8y. Egh. 7ns. (4 s. 4:0) i Stockholms Stadsmu-

seum (facsimil i Tjälvesta). — (CU 4 s. 354-356.)

Den lekfulla skildringen från makarna Kempenskölds

lantliga hönseri i trädgården invid Kungsholmstorg

bör vara adresserad till fru Charlotta Kempensköld,

den enda av vännerna på Tjälvesta, som skalden ej sär-

skilt hälsar till i brevet. Den laverade vignetten är

enligt Bellmans påteckning utförd av Pehr Hilleström

och framställer hur skalden, iförd sin hovdräkt, hjäl-

per husets piga Catharina att schasa in fjäderfäna i
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hönshuset. Movitz är som vanligt Bellmans mer förtro-

liga signatur.

r. 9 Leviatan (hebr.), krokodilen.

S. j66.

r. 3 Herr Seder, hovsekreteraren. —• tag sin kappa

ock hatt. Till Bellmans svartröda hovdräkt, av natio-

nella dräktens snitt, hörde sidenkappa, hatt och värja.

— r. 13 Jag mig nu ärnar at fara på courn (cour :

uppvaktning vid hovet). Bellman hade dagen före

detta brevs avfattande vid Augusti^Ordens samman-

komst i Carlbergs orangeri hyllat Gustaf III:s minne

i ett versifierat anförande (StU VII n:o 70), där även

den unge kungen och framförallt hertigen-regenten

harangerades. Under det tillämnade besöket vid hovet,

som denna månad befann sig på Drottningholm, skulle

han troligen överlämna detta hyllningstal till den unge

kungen eller till hertig Carl. — r. 25 stekvändaren,

köksmaskin som vänder en stek på spettet; ibland

själva stekspettet. — r. 26 ragou, ragu: "Väl kryddad,

stufvad kötträtt af blandadt innehåll" (Dalin).

S. J67.

r. I brasa, brinna med stark eld. — r. 7— 11 Min vörd-

nad till o. s. v. Om innevånarna på Tjälvesta se ovan

dikt n:o 73.

5. 168,

N:o 88. Vf 30 s. 34-36. — (EU 2 s. 247-248.)
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Läkaresatiren är avsjungen hos fru Helena Quiding på

Heleneberg och förmodhgen föranledd av hennes um-

gänge med skaldens förtrogne vän doktor Anders

Blad, som hör till de namngivna esculaperna (se om
honom StU X s. jj). De övriga äro den berömda ki-

rurgen Olof af Acrel (se StU VIII s. 5>j), överdirektö-

ren Daniel Théel (f. 1744, d. 1795), gift med Olof

Malmgrens syster Maria Elisabeth, väninna till Anna
Charlotta Schröderheim — Théel hade samma år som

kirurg assisterat vid Gustaf III:s dödsläger •— vidare

överkirurgen vid Serafimerlasarettet Carl Fredric von

Schulzenheim (se StU X s. 144) samt Johan Albrecht

Lohman (se StU VI s. 162). Denne var praktiserande

läkare i Stockholm, hade studerat medicin i Upsala,

dock utan att bli examinerad, vilket måhända föranlett

Bellmian att göra honom till huvudfigur i sin läkar-

kavalkad. Se f. ö. J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria

med supplement.

r. 8 sidenhatten, den veckade doktorshatten.

r. 24 Lazarettetj här Serafimerlasarettet.

S. 170.

r. 3 Fader Å4ovitz, här Bellman själv. — r. 6 fälsup,

färdsup.

j
: s. 17/.

N:o 8^. Efter foto från omkr. 1880 av egh. ms.; fotot

nu hos utgivaren. — Tryckt i facsimil i Svenska Dag-

I
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bladet, 7 dec. 19 17, och av O. Byström i Bellmans-

studier, del 13 s. 103 ff., Sthlm 1959.

Versbiljetten är ställd till skaldens vän Magnus Hage-

lin (f. 1758, d. 1828), östgöte till börden, fältbokhål-

lare och slutligen överjägmästare och titulärt kammar-

rättsråd. Han blev följande år, 1793, medlem av Säll-

skapet Par Bricole. Brevet är försett med en laverad

tuschteckning som överstycke, troligen utförd av Pehr

Hilleström. Den visar Bellman i hovdräkt omfamnan-

de den resklädde Hagelin. På ett bord intill stå en

punschbål och en volym med titeln Gellerts Fabler.

Denna ger oss ännu ett klart belägg för att skalden

redan vid denna tid, i sept. 1792, var sysselsatt med

sin översättning av fablerna, som utkom följande år.

Måhända hade Hagelin bidragit till att finansiera

fabelöversättningen. I varje fall betecknades han föl-

jande år som skaldens välgörare, när denne tillställde

H. ett vackert bundet exemplar av Bacchi Tempel,

med följande dedikation i guldtryck på frampärmen:

"Wedergällnings-Rätten åt min Wälgörare och Wän
Magnus Hagelin D. 4. Febr. 1793." Boken tillhör nu-

mera fil. dr Gustaf Bernström i Göteborg. Om H. se

f. ö. O. Byström i Bellmansstudier del 13, s. 103. —
Den greve Posse, som Bellman hälsar till, är säkerligen

identisk med den kände gustavianske hovmannen,

överstekammarherren greve Nils Posse (f. 1739, d.

1818), ägare av Hellekis gods i närheten av Lidköping,

som enligt biljetten var Hagelins mål. Om Posse se

ovan a. a. s. 107.
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Bellmans versbrev till Magnus Hagelin.

Vignetten av Pehr Hillcström. I enskild ägo.

S. 172,

N:o 90. Egh. ms. (6 s. 4:0) i Stockholms Stadsmu-

seum (facsimil i Tjälvesta). — (CU 4 s. 360-364.)
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''Magistraten rad i rad."

Efter teckning av Pehr Hilleström. Carlén 4, s. 360.

Brevet är riktat till värdfolket på Tjälvesta, major och

fru Skytte och är avsänt från Stockholm efter makarna

Kempenskölds återkomst dit. Med ännu en anknytning

till driften med Södertelje skildras herrskapet K:s hem-

färd från Tjälvesta under eskort av den grymtande

magistraten i Telje. Den medföljande teckningen, som
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reproducerats av Carlén men nu är förkommen, var

signerad av Pehr Hilleström och visade en Telje-gris

med lyftat posthorn, ridande på en annan, som på

sadelfilten bar initialerna C. M. B. under M., alltså

Movitz-Bellmans gångare. Att härav, såsom upprepade

gånger gjorts i närikeslitteraturen, dra slutsatsen att

skalden själv deltagit i resan, är ej befogat (jfr hans

många tidigare brev under sommaren från Stockholm

till Tjälvesta, hans långvariga giktsjukdom o. a.). Att

han något tidigare år varit gäst på Tjälvesta är där-

emot alls ej uteslutet; hans förtrogenhet med kretsen

där är påfallande. — Pehr Hilleström har egenhän-

digt kommenterat sin teckning med ett par versrader

vid brevets början:

'Det syns på min ritning at jag är Confus

ock darrar med handen af gårdagens rus.'

Carlén kommenterar: 'Gårdagskalaset, hvarpå Hille-

ström antyder, var troligen tillstäldt i anledning af

herrskapet Kempenskölds lyckliga hemkomst, hvarom

bref derpå afgick till Tjelfvestad." — Blackstad, Mos-

as m. fl. i dikten uppräknade namn äro gästgiverier

på vägen mellan Tjälvesta och Stockholm. Kapten

Kempensköld har tydligen härom instruerat skalden,

vilkens namnlista är både fullständig och korrekt, bort-

sett från att han skrivit Hanshammar och Ekstad i

stället för Glanshammar och Eksåg.

Ett löst, odaterat blad med en laverad teckning av

Pehr Hilleström och ännu ett par av honom egenhän-

digt nedtecknade versrader, tycks vara ett postscriptum

till ovanstående dikt. Texten lyder:
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"Hvad söker ni, wännerV'

Lavering av Pehr Hilleström. S.S.M.

'Hvad söker ni wänner? wi söker så wäl,

Wi söker galochen till rimarens häl.'

Skaldens förlorade galosch torde kunna sammanställas

med strof två ovan, där det berättas att Kempenskölds

magistratseskort miste skorna under färden till Stock-

holm.

r. 1 8 ^/ i ms ändrat från 'åt'.

r. 12 Sig slutit y avslutats. — r. 19 misericor-

dia (lat.), förbarmande!

r. 9 ''''Glanshammar; ms har 'Hanshammar', som av

annan hand ändrats till 'Glans-'.
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r. 2 Rådman Wingmark, Christian Wingmark, känd

från Fredmans Epistlar. — Telje-kulten. Jfr griskul-

ting. — r. 4 Rothen, betjänten Anders Roth, se ovan

s. 99. — r. 9 gerad, raka vägen. — r. 14 håll, hållsta-

tion, skjutsställe, "der ombyteshästar hållas vägfa-

rande tillhanda" (Dalin). — r. 15 Vide (lat.), se. —
r. 21 hugfältes. Hågfällas: känna sig hågad. — r. 22

det kungliga Kungsöhr, där den från Carl XI :s tid

namnkunniga kungsgården var belägen. — r. 24 ra-

taphia, en likör; se StU Y s. 80 — r. 26 fählenubhen,

färdnubb: "Liten tobakspipa med kort skaft, att be-

gagnas på färdvägar" (Dalin).

S. 174.

r. 12 ''Eksåg; ms: 'Ekstad'. — r. 13 men i ms ändrat

från 'ock'. — r. 19 Slutlig i ms ändrat från 'såleds' (?).

— r. 24 prisa i ms ändrat från oläsligt ord.

r. 2 Stads-Skomakaren: Ahasverus, den legendariske

skomakaren i Jerusalem, "den vandrande juden". —
v. 16 humlay humle, här öl. — r. 25 Hans Jacob ock

Louisa, makarna Skytte.

5. 175.

r. 3 min Nåd, fru Skytte. — r. 4 Tjenstlig hälsning,

tjänstskyldig hälsning. — Majoren, Skytte. — r. 5

Movitz, här täcknamn för Bellman.

S. 176.

N:o 9/. Egh. ms. (3 s. 4:0) i Vf 18 (facsimil i Tjäl-

vesta.) — (CU 4 s. 365-366; EU 2 s. 249-250.)



124 Kommentar

''Solen blek på fästet skiner."

Akvarell, troligen av Charlotta Ulrica Hilleström. Vf i8, K. B.

Versbrevet är adresserat till värdinnan på Tjälvesta

fru Anna Lovisa Skytte, född Stiernflycht. Den akva-

rellerade vignetten visar Kempenskölds piga Catharina

på väg till källaren Mäster Anders med en tomflaska

i handen. Akvarellen är sannolikt utförd av Pehr Hil-

leströms dotter och modell Charlotta Ulrica Hille-

ström (f. 1770, d. 1835); hon fick i fortsättningen

upprepade gånger ersätta fadern som Bellmans konst-

närliga medhjälpare. Under akvarellen står skrivet

'Niirnberg 1792': dylika fingerade avsändningsorter

förekomma emellanåt i skaldens skämtbrev.

r. 8 Härskapet, makarna Kempensköld. — r. 11

Mäster Anders, s. ovan s. 94.
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S. 177.

r. 2 ömsar, byter anställning. Jfr "ömsa kläder".

S. 178.

N:o 5>2. Egh. ms. (3 s. 4:0) i Stockholms Stadsmu-

seum (facsimil i Tjälvesta). — (EU 2 s. 253-254.)

"Och Solen löper i Skytten" heter det om november i

Bonde-Practican, här citerad efter en 1786 i Örebro

tryckt utgåva. Till den anknyter Bellman delvis ver-

balt, exempelvis till följande avsnitt: "Til bad och

okyskhet wil jag dig icke råda, At taga drick och

åderlåta ... I Skytten är godt at göra Bröllop, at köpa

och sälja, at arbeta i Eld, och at föra sig i nya Kläder."

Motivet har skalden givetvis valt som en allusion på

adressatens namn, major Hans Jacob Skytte på Tjäl-

vesta. Det utlovade brevet till fru Skytte saknas i

samlingen. Den laverade vignetten föreställer en herre

framför ett staffli, målande på Skyttens himmelstec-

ken; den torde vara utförd av Pehr Hilleström eller

hans dotter Charlotta Ulrica.

r. 13 Feta gäss är bordets pris: Mårten Gås inföll två

dagar senare. — r- 17 Zodiacen (grek.), djurkretsen,

ett bälte av stjärnbilder. — r. 19 tobaken, med ton-

vikt på andra stavelsen!

S. 179,

r. 2 Snillet, begåvningen, här skalden. — r. 10 Fru

Anna Lovisa Stjernflyckt, major Skyttes maka. — r.

13 Movitz, här pseudonym för Bellman.
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''Uti Skyttens tecken godt."

Lavering av Pehr Hilleström. S.S.M.

S. i8o,

N:o Vf jj s. 30 (egh.; facsimil i E. Westman).

Strofen utgör en namnsdagshyllning till fru Elisabeth

Westman och hennes lilla dotter Clara Elisabeth, skri-

ven i den tioårige sonen Abraham Westmans namn.

S. 181.

N:o 94. Dagligt Allehanda, nr 284, 7 dec. 1792.

Den lille döde, Leonard Magnus Arenandery var son

till skaldens vän kamreraren Adam Arenander och

hans maka Carolina Uggla, vid vilkas bröllop 1787

Bellman även hade strängat lyran (se StU X s. 49).
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Enligt Ulrica Eleonora församlings födelsebok var poj-

ken född den lo juni 1791, och vid dopet två dagar

senare stodo som faddrar bl. a. lagman Jöran Schrö-

derheim och änkebiskopinnan friherrinnan Eleonora

Taube, som var den främsta på rangskalan bland

2fi Ut' 11man XI
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hyresgästerna hos Bellmans väninna fru Helena Qui-

ding i hennes fastighet vid Drottninggatan (Bellmans-

studier del 8 s. 60). Enligt samma församlings dödbok

(S. S. A.) avled Leonard Magnus den 27 nov, 1792 och

begrovs den 2 dec. Dödsorsaken anges som "slag", en

vanlig term i tidens dödjournaler ifråga om småbarn.

r. 12 allvishet, med tonvikt på andra stavelsen! —
r. 19 fordom, förr.

S. 183,

N:o 9^. Vhw 5 s. 91. — Dagligt Allehanda, nr 53, 5

mars 1793. — (EU 2 s. 255.)

Eric Ferdinand Personne hade avlidit i Stockholm den

28 nov. 1792 i sitt sjunde år, och ett par veckor senare
j

dog hans ett år äldre bror. De voro söner till Johan
j

Magnus Personne (f. 1742, d. 1805) och hans maka
|

Beata Elisabeth Bjurman (f. 1748, d. 18 12); makarna i

hade ytterligare sex barn; en av sönerna blev farfar

till skådespelaren Nils Personne. Johan Magnus Per-

sonne, vilkens styvmor var syster till den kände hov-

kapellmästaren Ferdinand Zellbell, hade börjat sin
|

ämbetsmannabana i Riksbanken, där han antogs påj

prov 1 76 1 och då blev kamrat en tid med Bellman.

Han utsågs 1801 till kamrer i Småländska Transport-

kontoret och var tillika hovkamrer och handsekreterare

hos prinsessan Sophia Albertina. '

r. 6 ringa akta, föga bry sig om. — r. 7 Bödlar, mord

och hål och brand: anspelning närmast på den alltj

blodigare franska revolutionen.
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Årsta gård, sedd från Södermalm.

Lavering av J. Ph. Hackert (detalj) sommaren 1764, då Bellmans
föräldrar bebodde gården. Goethemuseet, Weimar. Foto S.S.M.

S. 184.

N:o 96. Ms. (i s. 4:0) i fru M. H. von Schnells arkiv,

Nordiska Museet. — Tryckt av Arvid Stålhane i Bell-

mansstudier, del 7 s. 29, Sthlm 1938.

Födelsedagsdikten är riktad till skaldens vän, rytt-

mästaren Christian Hinric von Schnell på Årsta gård i

Brännkyrka (StU IX s. 27). Den har tydligen sjungits

av von Schnells maka, fru Mertha Helena Reenstierna,

på vilkens flicknamn skalden alluderar i andra strofen.

Där skymtar även makarnas enda kvarlevande barn,

den elvaårige sonen Hans Abraham von Schnell. När
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hans födelsedag firades den 9 januari f. å., skrev

Årstafrun en parafras på Bellmans sång men nu riktad

till sonen (egh. ms. i Nordiska museet).

r. 12 Michell, Bellman.

S. 186.

N:o 517. Egh. ms. (i s. folio) i Vf 34. Vf 33 s. 26-27

(egh.; facsimil i E. Westman). — (CU 4 s. 432: strof

2. EU 2 s. 336: strof 3.)

De tre smådikterna äro i Vf 34 nedskrivna på samma
ark och ha rimligen tillkommit samtidigt; skalden av-

lägger i sällskap med sin äldste son Gustaf ett besök

hos sin väninna fru Elisabeth Westman i hennes hem.

Där befinner sig även husets faktotum, hovkamrer

Anders Elfman (se ovan dikt n:o 49), till vilken andra

strofen direkt adresserar sig.

r. 9 Rathaphia a la rose. Ratafia: "Ett slags likör, satt

på kärnorna af vissa frukter, eller ock på sjelfva fruk-

terna, isynn. körsbär och aprikoser" (Dalin). — r. 19

/ Adolph Fredriks trackt: bryggare Westmans hem|

låg omedelbart sydväst om Adolph Fredrics kyrka.

S. 188, \

N:o 98. Rsl 5 s. 1-2 (egh.). — Tryckt i Eos (Gävle)i

nr 13, 13 febr. 1839, och av R. Ekholm i Svenska Dag-I

bladet, 26 juli 1925. 1

Den muntra sången är adresserad till mamselle Ulrici,

Maria Risell i Upsala; se om henne komm. till dikt n:(
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6 ovan. Universitetsstaden förberedde sig just att fira

20o-årsminnet av Upsala mötes beslut, varpå mamselle

Risell anspelar i en not till sista strofen. Jubelfesten

ägde dock rum först i början av mars. Fru von Schnell

på Årsta inleder sin berömda dagbok med en detalje-

rad skildring av sitt besök i Upsala vid detta tillfälle.

— Den närmast följande dikten i mamselle Riselis vis-

bok är en tvåstrofig hyllning från den nye landshöv-

dingen i Upsala Elis Schröderheim till grevinnan Char-

lotte De Geer, född von Fersen, känd som tolkare i

privata kretsar av Bellmans sånger. Flon var en för-

grundsgestalt vid Schröderheims bellmanianska sam-

kväm på Upsala slctt (jfr ovan komm. till dikt n:o

34), och hyllningsdiktens förekomst hos mamselle Ri-

sell synes ytterligare styrka att den sistnämnda också

tillhörde den celebra slottskretsen. Att hon var lierad

med både Schröderheim och ärkebiskop Uno von Troil

framgår ju även av Bellmans dikt.

r. 5 Academien, med tonvikt på tredje stavelsen! Jfr

ovan komm. till dikt n:o 52. — r. 15, 19 och 21: Rsl

har i marginalen som kommentar, med mamselle Riseils

handstil: 'Skröderheim', Von Troil' och 'vid jubel-

festen'.

r. 8 vivat (lat.), leve. — r. 9 Snillets, begåvningens.

— 1*. 15 Landshöfdingen: Elis Schröderheim. — r. 19

Arkie-Biskoppen: Uno von Troil.

S. 189,

r. 2 Cursorer (plur.), löpare, "budbärare vid ett uni-

versitet" (Dalin).
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S. /90.

N:o 99. Vf 3S s. 30 (egh.; facsimil i E. Westman).

— (FHS s. 128.)

Bengt Lidner avled i Stockholm i djup misär den 4

jan. 1793, och Bellmans patetiska strof är tydligen för-

fattad någon av de följande dagarna. Situationen har

skildrats av Lidners änka Jaquette Hastfer i en bio-

grafisk skiss över maken: "... Lidner hade många

bekanta och vänner, då han var frisk och kunde roa

dem; men i nödens stund, när en lång sjukdom och
j

derpå följande fattigdom infann sig, öfvergåfvo ho-
'

nom alla dessa, utom Professor Th. Thorild och Hof-
\

Sekreteraren C. M. Bellman. Några dagar efter Lid-
|

ners död kom Bellman till mig med 50 R:dr. 'Se här',

sade han, 'detta har jag sjungit ihop åt dig.' Lidner,

likasom Bellman, anlitades ofta af olyckliga, och för-

skaffade dem, genom sång på källare och värdshus,

understöd ..." (Lidners samlade arbeten, del 2, Sthlm

1836, s. 210). I Dagligt Allehanda den 26 jan. 1793

införde Bellman ett tack till bidragsgivarna: "Älskans-

wärde Wänner! För den betydeliga Gåfwa mig
j

anförtroddes at öfverlämna et Adeligt Fruntimmer, t

Enka och wärnlös med sin lilla Dotter, har jag genast I

hos Eder gjordt redo; men på bemälte Enke-Frus be-
|

gäran aflägger jag, i hennes och dess lilla Dotters

namn, en ödmjuk tacksamhet. Wåra tårar äro Eder

glada belöning. Stockholm den 23 januarii 1793. — i

Carl Mich. Bellman." i

r. 5 täckets, bårtäckets.
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S. igi.

N:o loo. Ms. (2 s. 4:0) i fru M. H. von Schnells ar-

kiv, Nordiska Museet. — Tryckt av Arvid Stålhane

i Bellmansstudier, del 7 s. 31-32, Sthlm 1938.

Den 9 januari 1793 var av dubbel anledning en festdag

på Årsta gård. Sonen i huset, den nybakade sergeanten

Hans Abraham von Schnell, fyllde 13 år, och en lång-

varig process (se nedan) hade just avgjorts vid härads-

rätten med för Årsta lycklig utgång (se Årstadagboken,

del I s. 37). Bland dagens 23 gäster på Årsta uppräk-

nas i dagboken bl. a. "Hof Secreter Bellman". Hans

Abraham von Schnell (f. 1780, d. 18 12) var den ende

av åtta syskon, som nådde mogen ålder. Han avan-

cerade 1803 till premiärlöjtnant vid Livregementsbri-

gadens värvade infanteribataljon. Något 'barn med
ädla seder' förblev han dessvärre ej; som spendersam

playboy kom han att vålla sina föräldrar stora be-

kymmer. Han omkom genom drunkning i Årstaviken

en novemberkväll år 181 2.

'"''Stroferna 2 och 3 äro i ms skrivna i ett stycke,

r. II— 12

Ingen fråga mer om Ängen

Och om alt Juridiskt gräl.

Ryttmästare von Schnell på Årsta var under årens

lopp invecklad i en rad långvariga processer rörande

den stora gårdens ägor och annat. Här anspelar Bell-

man tydligen på rättegången rörande den s. k. Årsta

sjöäng eller Naboths äng, som just hade avgjorts i

häradsrätten på nyåret 1793, med lycklig utgång för
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ryttmästaren. — r. 17 Themis, rättvisans gudinna i

den grekiska mytologien.

S. 192.

r. 2 För Mertha och Helena, d. v. s. Mertha Helena

Reenstierna. — r. 8 vår Vän, ryttmästare von Schnell.

S. 193.

N:o 1 01. Ms. (3 s. 4:0) i Nordiska Museet. — Tryckt

av O. Byström i Fataburen, 1951 s. 181-183.

Det fingerade tidningsbladet var en genre, som Bell-

man tidigt odlade, och han planerade ännu under sitt

sista levnadsår, våren 1794, att utge ett veckoblad,

illustrerat av hans konstnärskamrater (StU VII s. 176).

Om det till fru Gustava Palmstedts födelsedag förfat-

tade 'bladet' Olympen n:o 4 hade några föregångare

eller efterföljare med samma titel är ovisst. Skriften är

daterad den 18 jan. 1793, och samma dag intogos så-

väl skalden som fru Palmstedt i det namnkunniga

Knutsgillet i Malmö (Å. Setterwall, Erik Palmstedt, s.

428). — Texten är säkert renskriven av Charlotta

Ulrica Hilleström, och den akvarelleräde vignetten är

signerad 'Olofson', vilket här betyder Elias (Olofson)

Martin. Den framställer, liksom texten, ett sommar-

sceneri från Palmstedts tusculum Fiskarstugan. Bell-

man sitter med sitt metspö vid Drefvikens strand 'un-

der trädets mörka grenar'; genom det trasiga ryggstö-

det på en stol har han trätt sin långa krycka, vilket

understryker hans skröplighet. Den bredbrättade hat-

ten känns igen från ett par av Martins och Hilleströms
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Titelbladet till "Olympen".

Den akvarellerade vignetten, av Elias Martin, framställer Bell-

man, fiskande vid Drefvikens strand. I bakgrunden Fiskarstugan,

makarna Palmstedts sommarställe. Nordiska Museet.

tecknade porträtt av skalden. Samarbetet mellan Bell-

man, Martin, Åhlström och mamselle Hilleström har

sannolikt ägt rum vid någon av fru Palmstedts vittra
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frukostar. Se vidare O. Byströms uppsats Bellman hos

börsarkitekten, i Fataburen 195 1.

r. 16 ''Hem; ms: 'Hvem'.

S. 194.

r. 4 Camilla är täcknamn för fru Palmstedt i en rad

av Bellmans dikter till herme. — r. 9 von Dalins

bläckhorn var möjligen en julgåva från makarna

Palmstedt till Bellman, som i sin ungdom haft person-

lig kontakt med den namnkunnige skalden och utgi-

varen av Argus. Bläckhornet torde numera vara för-

kommet. — r. 10— II nästa Tisdag, den 22 Januarii,

fullt korrekt datumangivelse.

N:o 102. Vhw 5 s. 91-92. — Dagligt Allehanda, nr

67, 22 mars 1793. — (EU 2 s. 256.)

CarlGustaf Pilo (f. 171 1, d. 2 mars 1793) tillhörde Ser-

gels krets av förtrogna vänner och var en av de med-

agerande i det baccanaliska divertissement, varmed

Bellman 1787 uppvaktade sin vän bildhuggaren på

hans födelsedag (se StU VI s. 65). Sergel har gjort en

känd teckning av den store målarens begravningspro-

cession, där han själv prestaverar i spetsen för konst-

närsvännerna.

r. 7 Vicklad; Vhw: 'veklad'. — r. 16 henna; Vhw:

'henne'.
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r. 2 för detta, d. v. s. före detta Directeurens af. —
r. 6 din stift, ditt ritstift. — r. 12 din rika bildning,

ditt ymniga konstskapande. — r. 16 henna, henne.

S. J96.

N:o loj. VU 2 s. lyS-ij^. — (EU 2 s. 257.)

Vaggvisan med dess vemodiga ingress anknyter direkt

till skaldens mästerliga vaggsång för sonen Carl år

1787 (StU X n:o 29). Margaretha Sophia Hallström

var enl. Riddarholmsförsamlingens dopbok (S. S. A.)

född den 11 febr. och döptes den 14 febr. 1793. Hon
var dotter till vinskänken och källarmästaren Hans

Hallström, vilken den 15 mars 1792 hade ingått äkten-

skap i Örebro med mamsell Johanna Sophia Zethr^ns.

Enl. TL 1794 (S. S. A.) var Hallström då bosatt och

bedrev sin verksamhet i det kända Bergstralska huset,

Stora Nygatan 2, där under 1700- och 1800-talen en

mängd källare, kaffehus och andra näringsställen voro

inrymda. Samtidigt bodde i huset, förutom hyresvär-

den assessor Bergstral, bl. a. den kände entreprenören

Magnus Benedictius (se StU IX och X). Hallströms

rörelse synes ha varit rätt omfattande; han hade i sin

tjänst tre lärlingar, hushållerska, dräng och fem pigor.

Med honom införes en hittills okänd gestalt i Bellmans

umgängeskrets; vaggvisan tyder ju på att skalden stod

på rätt förtrolig fot med familjen Hallström.

r. 8 Låt dem strida mot hvarann: ett eko från revolu-

tionsårens kabaler. — r. 21 nankins-kolt. Nankin:

"Ett slags enkel, tunnare väfnad af gul bommul, ur-
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sprungligen kinesisk, och benämnd efter staden af

samma namn" (Dalin).

S. J97.

r. 2 beskedlig, snäll.

S. 198,

N:o 104. Tryckt separat, 4:0, Sthlm 1793, tr. hos

Anders Jac. Nordström (K.B.). — Tryckt i R. Steffen,

Outgifna dikter af Carl Michael Bellman, Upsala 1895,

s. 66.

Handelsmannen och bryggaren Peter Garner (skrev sig

själv: Pehr Järner) hade vid 59 års ålder avlidit den

20 april 1793 efter "tärande sjukdom" (Katarina

förs:s likbok, S. S. A.) Han begrovs i Maria kyrka den

25 april. G. var förmögen, och behållningen i boet upp-

gick till närmare 20 000 rdr bco. Bland säkra ford-

ringar uppräknas en på Gabriel Grönlund, Bellmans

framlidne svärfader: 555 rdr enl. förskrivning av 178

1

(Bou. i S.S.A.). G. bebodde en gård med bryggeriverk

i kv. Bryggaren (nya nr 5) vid Götgatan och Fatburs-

sjön, strax intill den alltjämt bevarade Pauliska malm-

gården. I Väddö socken hade han nyligen för i.ooo

rdr inköpt kronoskattehemmanet östernäs. Han var

änkling och efterlämnade två söner och två döttrar,

vilka båda voro ingifta i bryggardynastien Westman,

den ena med en bror och den andra med en kusin till

Bellmans vän Abraham Westman.
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S, 200,

N:o 10^. Vf JO s. 37-38. — (EU 2 s. 258-259.)

Den lekfulla pastoralen är skriven hos fru Helena Qui-

ding på hennes landställe Heleneberg vid Lilla Värtan.

r. 17 Trädens rusk från ek och al: sus från ek och al.

— r. 20 Slutlig blomsterplanen de framtåga: till sist

tåga de fram på blomsterängen.

S. 201.

r. 7 Jofur, Jupiter, åskans gud; se StU IV s. 2J4.
—

r. 12 MovitZy här täcknamn för Bellman, vilken ofta

gett uttryck för sin skräck för åskan.

S. 202,

N:o 106. Ms. (i s. 4:0) i Vf 19. — (CU 4 s. 258.)

Ms. med en elegant vignett, en laverad tuschteckning

signerad 'Sergeir, och bifogade sångnoter i egh. ut-

skrift av Uttini, skänktes 1861 till K. B. av opera-

sångaren O. Strandberg. Enl. en troligen då gjord an-

teckning på pärmen skulle bröllopskvädet vara riktat

till den kände skådespelaren Johan Samuel Ahlgren

(f. 1764, d. 1 8 16; se om honom StU VI s. 142) vid hans

bröllop på Svartsjö lustslott med Carolina Albertina

Griberg (f. 1772, d. 1824), dotter av slottsförvaltaren

Axel Griberg. Deras bröllop ägde mycket riktigt rum

den 20 juni 1793. Men samma dag gifte sig i Storkyr-

kan, med bröderna Schröderheims svåger kyrkoherde

Flodin som vigselförrättare, grosshandlaren och kom-
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merserådet Johan Medling (f. 175 1, d. 1830) med
Christina Carolina Noer (f. 1769, d. 1801), dotter till

Bellmans förtrogne vän, den förmögne vinhandlaren

Eric Noer (StU II s. 214). Enligt Carléns utgåva skulle

sången vara riktad till dem, vilket i så fall skulle inne-

bära, att skalden använt sig av samma verser till de

båda brudparen, som hade gemensam bröllopsdag.

Kanske var han själv närvarande hos Noérs och sjöng

där sin sång, medan han till Ahlgrens bröllop i Svart-

sjö översände utskriften med Sergels vignett och Utti-

nis notblad. — Johan Medling var en högt ansedd

stockholmsborgare med rika bildningsintressen. Han
var hög frimurare, ledamot av Pro Patria, medlem av

Arla Coldinuorden och Sällskapet Par Bricole, till

vars stiftare han hörde. Om hans betydande mynt-

och boksamling se Carlander, Svenska bibliotek, del 2

s. 790, och Bou. efter första hustrun, f. Noer (S. S. A.).

Av bellmaniana ägde han Fredmans Epistlar, Fred-

mans Sånger, övers, av Gellerts Fabler och Bacchi

Handbiblioteque. Medling avled på sin gård östuna i

Åkers härad, Västmanland. Av sin vän C. C. Gjörwell

betecknas han i ett brev från 1797 som "en af våra

vittraste handlande" (Sv. memoarer och bref, del 2 s.

140).

r. 3 dyra, av högt värde, heliga.

S. 203,

N:o loy. Vf jo s. 39-40. — (EU 2 s. 260-261.)

Pastoralen är dedicerad till fru Helena Quiding på

Heleneberg.
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r. 6 ''krusar; Vf jo: 'grusar'.

r. 9 Vädrens, vindarnas. — r. 13 Iris (grek. myt.),

regnbågen, hos grekerna dyrkad som gudinna. Iris 'för-

silfrar fält och dalar', skriver Bellman, vilket onek-

ligen låter som en förväxling med månen, Luna. —
r. 20 stygn, styng, sting, här sporrhugg.

S. 204.

r. 3 Ahon, lantmannen.

S. 205.

N:o 108. Vhw 5 s. 95-96. — (EU 2 s. 262.)

Den mademoiselle Lovise, som versbiljetten riktar sig

till, har tydligen varit verksam vid något av huvud-

stadens många näringsställen, men sedan dragit sig till-

baka från staden. Måhända är hon identisk med den

mademoiselle Lovisa Åkermian, som var fosterdotter

till mamselle Maja Lisa Borgman, innehavarinnan av

det synnerligen populära Maja Lisas kaffehus, som var

beläget i Bergstralska husets flygel åt Riddarhustorget

(jfr StU VI s. 122). När Bellman i sitt Lustspel den 17

julii 1790 (StU VI) presenterar två kaffehusmamseller

som huvudpersoner, låter han dem bära just namnen

Maja Lisa och Lovisa. Även i en anonym verssatir.

Något af Stockholms-Lefnaden (Sthlm 1786), finns en

kaffehusscen, där de serverande heta Maja Lisa och

Lovisa. — Jfr N. Afzelius i S:t Eriks årsbok, 1956 s.

19 f.

r. 6. stekvändarn, mekanisk anordning som vänder en
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stek på spettet. — r. 9 cortlett, kotlett. — r- 17 Snillets

ro och lek, begåvningens, skaldens lekfulla värv.

S. 206,

N:o 109. Egh. ms. (4 s. 4:0) i Vf 18 (facsimil i Tjäl-

vesta). — (EU 2 s. 263-264).

Brevet är riktat till fröken Anna Margaretha Löfling

på Tjälvesta, fru Kempenskölds yngre syster. Skämtet

med magister Jarpis Tuppfecius anknyter till präst-

karikatyren i n:o 76 ovan. Det laverade överstycket

är sannolikt utfört av Pehr Hilleström. Det visar Bell-

man, iförd sin hovdräkt av nationella dräktens snitt och

bärande på sina emblem som ämbetsman, skald och

sällskapsbroder: 'en coUecteursskylt, en lyra, jämte en

vinkanna'. På den kronprydda skylten står skrivet:

'Kongl. Numerlotteri Försäljnings Contor N 29.' Bre-

vet torde ha åtföljts av en lottsedel i Nummerlotteriet

— '71 ock 83' — till adressaten.

r. 7— 8 Wetz, Instantie-trampare, den från Fredmans

Epistlar kände sakföraren och bröllopspoeten; här

pseudonym för Bellman. — r. 14 collectenrs.-skylt, den

som skalden håller i höger hand på vignettbilden.

Kollektör var beteckning för lottförsäljare i Nummer-
lotteriet. — r. 15 national dräckt, den av Gustaf III

år 1778 påbjudna nationella dräkten, populärt kallad

svenska dräkten. — r. 16 annationer, annotationer. —
r. 17— 18 ifrån Holland af salig Krumpipens Arf-

vingar. I en skämtsam bröllopsskrift av Bellman från

följande år, i form av ett fingerat tidningsnummer,

upptages under rubriken "Ankomne Skeppare" bl. a.

27 BelUnah XI
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"Såsom Utgifvare af de inleresanta samlingar."

Lavering av Pehr Hillesrröm. Vf i8, K.B.

!

"Krumpipen ifrån Harlem med Tullpaner och Bröst- '

Bouquetter" (E. Westman s. 78). — r. 22 Christian

Wingmark, känd från Fredmans Epistlar.
j

i

S. 207.
I

r. 2— 3 vide Stiernmanni Epist. Litt. (lat.) = se Stiern-
j

mans Litterära brev; skämtsam hänvisning till något

'

fingerat verk av A. A. von Stiernman, den ytterst;

produktive urkundsutgivaren. — r. 9 Attestatum

(lat.), attest, skriftligt intyg. — r. 10 Nunc volente
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Deo (lat.): om Gud nu vill. — r. 1 1 bildar, sinnebil-

dar, framställer. — r. i8 Taflan, kollektörsskylten. —
r. 2 0 tydd, utsedd.

S. 208.

r. 9 Öfversten som är sjuk. Rudolf Hodder Stiernswärd

(se nedan s. 1^0) avled på Tjälvesta dagen för detta

brevs datum. — r. 10— 11 jag har så mycket druckit

hos Noer sä jag ej kan stå. Frasen innebär givetvis

(Obs! det perfekt utformade brevet!) en skämtsam

överdrift i den bacchanaliska jargongens anda. —
Bellmans brev är skrivet en måndag, och just på

denna dag samt på torsdagen brukade den gästfrie

vinhandlaren och källarmästaren vid Tyska brunn

Eric Noer (f. 1734, d. 1797) regelbundet ge middag,

"så aldeles öfverflödig uti Mat och Dryck, at näppe-

ligen des' like fanns uti hela Stockholm", som C. C.

Gjörwell skriver (brev till Forssgren 25 juni 1797,

Gjörwells saml. K. B.). Till gästerna vid Noérs rika

bord hörde flera av Bellmans umgängesvänner, såsom

Sergel, Elis Schröderheim och assessor Pfeiffer. Sin

tacksamhet mot den generöse och konstintresserade

vinhandlaren visade skalden bl. a. genom att till ho-

nom dedicera pastoralen om Stadshagen, Fr. S. n:o 58.

Om Noer se f. ö. StU II s. 214.

S. 20g,

N:o 1 10. Egh. ms. (3 s. 4:0) i Vf 18 (facsimil i Tjäl-

vesta). — (EU 2 s. 265-266.)

Även detta brev anknyter till skämtet med prosten

Tuppfecius (se ovan). Det är riktat till fru Charlotta
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Kempensköld på Tjälvesta och försett med ett akvarel-

lerat överstycke, som enligt skaldens påteckning är ut-

fört av mamselle Charlotta Ulrica Hilleström. Det

framställer magister Tuppfecii avresa med jakten

Michael, bevittnad från stranden av Movitz-Bellman

och Christian Wingmark med maka.

r. 3 Detta sjö-stycke o. s. v. utskriven med annan hand,

sannolikt mamselle Hilleströms, som enligt Bellmans

påteckning målat den ovanstående vignetten. Med
samma handstil är dikt n:o 115 nedan utskriven, och

där har mamselle Hilleström tydligen också målat

vignetten.

r. II Movitz, Bellman. — r. 12 optäcker, visar (sig).

— r. 13— 14 Christian Wingmark^ känd från Fred-

mans Epistlar. Makan Nähba Lena är en ren skämt-

figur.

S. 210.

r. 7 Daniel, major Kempensköld.

S. 211.

N:o III. Egh. ms. i Vf 18 (facsimil i Tjälvesta): i

s. 4:0, vikt som brev, med på baksidan rött lacksigill

och adressen: Wälborne Herr Majoren Daniel Kempen-

sköld — Askersund ock Tielfwestad. — (EU 2 s. 267.)

Den fingerade avsändaren av versbiljetten till major

Kempensköld på Tjälvesta är tydligen någon av ma-

jorens underlydande, möjligen hans trogna fak-
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Lilla Hornsherg den 18 Julii 1793.

Tuschteckning av Elias Martin. Vf 18, K. B.

totum, betjänten, ordonnansen och stadsbåtsmannen

Anders Roth (se dikt n:o 79 ovan), vilken i så fall ej

medföljt sin husbonde till Tjälvesta denna sommar.

Den tecknade vignetten är enligt skaldens påskrift

utförd av hans förtrogne vän Elias Martin. Att 'Tri-

poli' valts som fingerad avsändningsort kan samman-

hänga med den uppmärksamhet, som de 1792-93 på-

gående tronstriderna där fäste på det fjärran landet.

Anspelningar på tripolitanska förhållanden och gestal-

ter återfinnas f.ö. alltemellanåt i Bellmans diktning.

r. 6 kihl i ms ändrat från 'harf.
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r. 2 Om Lilla Hornsberg, ett mindre näringsställe vid

Carlbergskanalen, se StU IX s. 144— 14^.

S, 212,

N:o 112. Egh. ms. (i s. 4:0) i Vf 18 (facsimil i Tjäl-

vesta). — (EU 2 s. 268.)

Strofen riktar sig till fru Charlotta Kempensköld och

fru Anna Lovisa Stiernflycht på Tjälvesta. överste

Rudolf Hodder Stiernswärd (f. 1728, d. 1793) hade

den 7 juli avlidit under ett besök på Tjälvesta; han var

gift med en halvsyster till major Skytte, fru Stiern-

flychts make. Han var skånekavallerist, hette ur-

sprungligen Ahlberg och adlades efter en uppmärk-

sammad insats under pommerska kriget. — Den akva-

rellerade vignetten, visande en sörjande kvinna vid en

krigargrav, är säkerligen utförd av mamselle Charlotta

Ulrica Hilleström.

S. 213,
\

N:o II j. Egh. ms. (2 s. 4:0) i Vf j8. — (CU 4 s. 458-
|

460.) — Tryckt, jämte tillhörande teckning, av O.

Byström i Bellmansstudier, del 7 s. 97 ff., Sthlm 1938. ,

Den drastiska begravningsfantasien är liksom dess fort- !

sättning (n:o 116 nedan) riktad till fru Elisabeth
\

Westman, som också namnges först bland damerna i i

likprocessionen. Den åtföljande teckningen i akvarell

och lavyr är med all sannolikhet utförd av mamselle

Charlotta Ulrica Hilleström. — Begravningsgästerna

ha valts inom skaldens och familjen Westmans när-
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mare umgängeskrets. De sex deltagande damerna äro:

fruarna Westman, Bellman och Anna Margaretha

Schröderheim, född Westman/ vidare fruarna Qui-

ding, Palmstedt och en fru Billmark. Härmed torde

avses fru Mana Catharina Billmarck, född Gillherg

(f. omkr. 1750, d. 1796), maka till den förmögne siden-

fabrikören Pehr Billmarck. I makarna B:s fastighet vid

Hornsgatan, kv. Jupiter mindre nr 18, bodde enl. 1790

års ML som hyresgäst kamreraren Olle Malmgren,

Elis Schröderheims förtrogne vän; han tillhörde även

Bellmans och familjen Westmans umgängeskrets, och

detsamma synes alltså ha varit fallet med hans vär-

dinna fru Billmarck. — Den prestaverande brodern

är säkerligen identisk med kaptenen vid stadsvakten

Fredric Nyström (f. 1759, d. 1832), vilken umgicks i

det westmanska huset och 18 13 förmäldes med yngsta

dottern därstädes, Carolina Margaretha. Som andre

härold möter skalden Carl Anders Rooth (f. 1764, d.

1803), som sedermera skrev griftekväden både vid

Bellmans och vid Abraham Westmans bortgång. Man-

nen i nattrocken är protokollssekreteraren Swen Fiell-

man (f. 1747, d. 1806), bricollist liksom åtskilliga

andra i processionen. Teresia med gravölskringlorna

var, enl. Carléns uppgift, en trotjänarinna hos West-

mans. Brodern Wetz är känd från Fredmans Epistlar

och fick ofta låna sitt namn åt Bellman själv i hans

skämtskrifter. Med Blixt avses förmodligen kämnärs-

notarien Abraham Gottlieh Blix (f. 1743, d. 1813).

Pehr Hilleström, som bär porträttet av den döde, hade

^ I Bellmansstudier, del 7 s. lor, förväxlad med svägerskan

Anna Charlotta Schröderheim, som hade avlidit redan ett par

år tidigare.
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upprepade gånger avkonterfejat Bellman. De med flui-

dum lastade skottkärrorna slutligen manövreras av

hovkamrerare Anders Elfman, tidigare omnämnd.

r. 5 Om saffrans.'kringlor som begravningstillbehör se

StU V s. 164. — r. 6 krogen Förgylla Lyran, här lett

skämtnamn.

I
5. 214.

r. 6 Politie-Guhhar, medlemmar av Stadsvakten, vil-

ken mönstrades av Politiekollegium. Jfr StU III s. 68.

— r. 20 fyra Backi Commendeurer, anspelning på

Bacchi Ordenskapitel.

S. 215.

r. I Kräftrike eller Första Torpet, populärt utvärds-

hus vid Brunnsvikens östra strand, tätt invid Roslags-

vägen. Se StU I s. CCLX och O. Byström i Bellmans-

studier 11.

I

S. 216,

N:o 114. Ms. (i s. 4:0) i Nordiska Museet. — Tryckt

av O. Byström i Fataburen, 195 1 s. 182-186.

Dikten, som av stilistiska skäl utan tvekan kan till-

skrivas Bellman, är författad till fru Gustava Palm-

stedts nioåriga bröllopsdag, som inföll den 2 sept. 1793.

Som fingerad skald står hennes lille son Carl, som var

åtta år gammal. Carl Palmstedt (f. 1785, d. 1870) blev

med tiden en känd naturvetare, lärjunge till Berzelius,

grundare av Chalmerska slöjdskolan i Göteborg och

bl. a. ledamot av Musikaliska Akademien. Fian har
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Fru Palmstedt hyllas på bröllopsdagen.

Den akvarellerade vignetten utförd av Louis Masreliez eller Ser-

gel. Nordiska Museet.

förmedlat en del traditioner från Bellmans umgänge

med hans föräldrar (jfr StU VII s. i ^6). — Dikten

föreligger i en utskrift, som synes vara av mamselle

Charlotta Ulrica Hilleströms hand; hon torde även

ha utfört den målade inramningen. Den cirkelrunda

vignetten i blonda akvarelltoner visar ett sceneri, där

fru Palmstedt i anslutning till diktens första strof om-

famnas av sin son och av Hymen och Eros mottar sin

tionde årskrans. Med sin antikiserande hållning, säkra

komposition och luftiga grace torde den vara ett verk

av Louis Masreliez, eller möjligen av Sergel. De olika

medverkande ha förmodligen utfört sitt gemensamma

arbete hemma hos de gästfria makarna Palmstedt,

vid en av värdinnans vittra frukostar i hemmet vid

Tyska Brunn. Se f. ö. O. Byström i Fataburen, 195 1.
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r. 4 Cythérens stränder. Cythera (lat.), Kythera, gre-

kisk ö, Afrodites hemvist. — r. lo Gudomligheter:

Hymen och Eros framställas på vignetten som upp-

vaktande.

S. 2/7.

N:o Jij. Ms. (i s. 4:0) i Vf 18 (facsimil i Tjälvesta).

— (EU 2 s. 269.)

Dikten har samma datering som den föregående och

har tydligen tillkommit vid samma tillfälle, förmod-

ligen hemma hos makarna Palmstedt. Även här synes

mamselle Hilleström ha svarat för utskriften, och det

är uppenbarligen hon som utfört den akvarellerade

vignetten, vilken visar en kvinnogestalt offrande vid

vänskapens altare. Inom parentes kan påpekas, att en

vers till fru Elisabeth Westman, "Söta Mamma, Gud
bevara" (E. Westman s. 65) också är utskriven med
samma handstil, och att den åtföljande, ofta reprodu-

cerade akvarellen, som framställer Bellman spelande

cittra vid makarna Westmans thebord, säkerligen är

utförd av Charlotta Ulrica Hilleström och ej av fa-

dern Pehr, såsom alltid har uppgivits. — Versbrevets

seriösa ton torde kunna sammanställas med det på Tjäl-

vesta nyligen inträffade dödsfallet. Möjligen låg nu

också major Skytte på sin sotsäng; han avled i varje

fall följande månad, den 10 oktober.

S. 218.

N:o 116. Egh. ms. (i s. 4:0) i Vf 38. — (CU 4 s.
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460-461.) — Tryckt, jämte tillhörande teckning, av O.

Byström i Bellmansstudier, del 7 s. 97 ff., Sthlm 1938.

Skämtbrevet är riktat till fru Elisabeth Westman och

anknyter direkt till n:o 113 ovan. Den åtföljande

akvarellen är även här sannolikt gjord av mamselle

Hilleström. Ny i begravningsföljet är brodern Pehr-

man, varmed torde avses kämnärsnotarien och bricol-

listen Samuel Pehrman (f. omkr. 1753, d. 1796), möj-

ligen besläktad med sin ovan nämnde kollega i Käm-
närsrätten A. G. Blix, som var gift med en Sara Mar-

garetha Pehrman.

r. II ''oherusade; ms: 'oberusad'. — r. 12 ''Tracte-

ringen; ms: 'Trateringen'.

r. 4 Kräft-Riket, se ovan s. i^j. — r. 8 Salarium (lat.),

arbetslön. — r. 13 vivat (lat.), leve. — r. 14 Movitz,

här Bellman.

S. 219.

N:o iiy. Vf jj s. 32-33 (egh.; facsimil i E. Westman).

Ett egh. ms. finnes i Sven Hedins arkiv, Etnografiska

Museet. — Tryckt av C. Forsstrand i Storborgare och

stadsmajorer, Sthlm 191 8, s. 79.

Namnsdagshyllningen till fru Elisabeth Westman på-

minner i anslaget om fru Lenngrens dikter med husliga

festmotiv. Den åtföljes i Vf 33 av en luftig akvarell

av Elias Martin, utförd efter Bellmans invention och

visande honom i färd med att framföra sin sång, me-

dan fru Elisabeths blomstermonogram pryder väggen.
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"För Elisabeth i dag"

Akvarell av Elias Martin, efter Bellmans idé. Vf 33, K.B.

Av det i dikten omnämnda husfolket torde magistern

vara barnens informator (namnet är okänt) och kam-

rern möjligen hovkamrer Anders Elfman. Med herr

Willman avses förmodligen en son till Abraham West-

8 Bellman XI
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mans avlidne svåger bryggaren Anders Willman, me-

dan Refunk är identisk med förre bryggerilärlingen,

sedermera handelsbokhållaren JohanVallentin Refunk

(d. i Sthlm 1798 i sitt 6o:e år). Theresia är tidigare

omnämnd.

r. 16 skåpet, spritskåpet.

S. 220,

N:o 118. Tryckt i musikbilagan till Bellmans över-

sättning av C. F. Gellerts fabler, del i, Sthlm 1793.

Facsimiltryck i Bellmansstudier, del 13 s. 72-73, Sthlm

1959. — (EU 2 s. 271).

Den av Uttini tonsatta dikten har troligen tillkommit

1793. Företalet till Bellmans parafraserande utgåva av

Gellerts fabler på svenska är daterat i Stockholm den

I nov. 1793; det var den unge konungens födelsedag,

och samlingen inleds med en dedikationsdikt till honom
(StU VII n:o 73). Om Gellert-utgåvan se N. Afzelius

i Bellmansstudier, del 13.

r. 4 Snillets Döttrar, de tre gracerna, framställas i barn-

gestalt på den åtföljande gravyren.

S. 221,

N:o iip. Vhw 5 s. 92. — Dagligt Allehanda, nr 63,

18 mars 1793. — (EU 2 s. 292.)

Mamselle Johanna Maria Schagerström (f. omkr. 1783,

d. 1827) var i tioårsåldern och dotter till skaldens



"Gellert, vi ditt stoft bese."

Försättsplansch till Bellmans Gellert-utgåva. Punktgravyr av
Martin, efter utkast av Louis Masreliez.
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trogna vänner, kamrer Johan Schagerström och hans

maka, född Riseli (se ovan och StU IX s. 148). Hon
blev förmöget gift med grosshandlaren och fabrikören

Henric Westman och efterlämnade vid sin bortgång

maken och tre barn, en gift dotter och två söner. Ma-
karna W. ägde bl. a. ett stort stenhus i Maria förs., kv.

Saturnus, nya nr 3-5, och på landet Åshusby frälse-

lägenhet, som tidigare ägts av Johanna Marias för-

äldrar (se dikt n:o i ovan). Bou. efter fru Westman

(S. S. A.) upptar ett rikt bohag och behållningen i boet

uppgick till över 23.000 rdr banco. Bland sterbhusets

skulder märktes sådana till presidenten B. Chr. Qui-

ding (i.000 rdr), till professor A. Blad (2.000 rdr) och

till grosshandlaren J. P. Mazer (867 rdr).

r. 7 nattens dunkla prål, stjärnljuset.



MUSIKKOMMENTAR





Den period som föreliggande volym av Bellmans pro-

duktion omspänner, är ur musikalisk synpunkt ovanligt

givande, och redan i skaldens egna manuskript finns det

gott om melodihänvisningar. Tre faktorer kan direkt eller

indirekt sägas ha bidragit härtill: i) Dikterna i denna

volym är till stor del riktade direkt till Bellmans trängre

vänkrets, där musiken spelade en avgjort stor roll; 2)

Under perioden (1790—93) utkom i tryck såväl Fred-

mans Epistlar som Fredmans Sånger, försedda med full-

ständiga musikbilagor med sång- och ackompanjemangs-

stämma för varje epistel och sång; 3) Musiklivet i Stock-

holm nådde under Gustaf III:s senare decennium en

höjdpunkt, där framför allt operan och sällskapsvisan

blev de mest omhuldade.

Ofta förekommer dikter till familjen Palmstedt, vars

hela vänkrets bestod av konstnärer av ett eller annat slag,

och musiken hade alltid en själskriven plats vid deras

sammankomster. På Bellmans flerfaldiga melodihänvis-

ningar till vännen Joseph Martin Kraus' för kretsen

speciellt komponerade pastoraler »Fiskarstugan» (se StU

VI s. 188 ff, musik s. 299 ff) och »Mjölkkammarn på

Hagen» (nr 60 i föreliggande volym) förstår man utan

vidare, hur högt vänkretsen själv skattade dessa melodier,

som alltid väckte deras gladaste minnen från tidigare,
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sommarljusa samkväm till liv. — En annan under perio-

den mycket framträdande vänkrets utgörs av dem som

samlades kring den älskvärda fru Helena Quiding på

Heleneberg vid Lilla Värtan (se närmare Byströms kom-

mentar till sid. 38), och ofta möter man också makarna

Kempensköld på Tjälvesta i Närke.

Ett flertal av Bellmans egna melodihänvisningar gäller

någon viss Epistel eller Sång, men ofta kan man också

bara med hjälp av versbyggnaden tillsammans med vissa

i dikten förekommande anspelningar eller likartad atmo-

sfär med stor säkerhetsmarginal fastställa, vilken melodi

Bellman avsett. Svårare blir problemen då han endast

nämner ett kompositörsnamn utan någon titelhänvisning,

t.ex. Haydn, Pergolesi, Grétry. Möjligheterna att i sådana

fall med säkerhet kunna spåra den avsedda melodin är

i regel mycket begränsade, men med hjälp av diverse

specialundersökningar och kombinationer mellan text och
}

melodi kan man i enstaka fall få pusselbitarna att visa

upp den rätta lösningen.

Haydn var vid denna tid Europas mest omtyckte och

oftast spelade tonsättare, och även i Stockholm kände

man bra till hans symfonier, stråkkvartetter och piano-

sonater. Hans sånger och sceniska verk kände man ännu

ej till, medan däremot hans olika versioner av »Jesu sista
I

sju ord på korset» just vid denna tid var högeligen be-
j

undrade (se närmare Mörner, Johan Wikmanson . . . s.
|

317). — Melodierna till nr 20, 41 och 98 ovan uppges
j

vara av Haydn (liksom också för nr 40 och 51), men
|

strofbyggnaden och versmetern är så pass komplicerad

och egenartad, att det är mycket vanskligt att gissa vilken
j

musik av Haydn, som utan alltför många förändringar

kan ha använts, I Musikaliskt Tidsfördrif under de för
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denna del aktuella åren förekommer en rad Haydn-

kompositioner i sättning för piano, i åtskilliga fall rör

det sig om symfonisatser i sådant arrangemang. Ingen

forskare tycks någonsin ha intresserat sig närmare för,

vilka dessa symfonisatser i själva verket är, och i MT står

inget annat än satsernas tempoangivelser. Under åren

1784—91 förekommer där enstaka satser av Haydn (en-

ligt numrering i van Hoboken I och Gesamtausgabe):

symfoni nr 66 B-dur, nr 69 C-dur, nr 71 B-dur, nr 81

G-dur och dessutom hela symfonierna nr 47, 61 och 71

i resp. G-, D- och D-dur. Det är rimligt att förmoda

att dessa symfonier, likaväl som de enstaka långsamma

symfonisatser som Åhlström lät trycka på sitt privilegi-

erade nottryckeri, var särskilt välkända för och omtyckta

av alla prenumeranter av MT.^

En undersökning av nyssnämnda melodier med tanke

på hänvisningar till Haydn i denna volym ger dock då-

ligt resultat, inte kan heller den redan välkända »LaRoxo-

lane» (ur symfoni nr 63 C-dur) gärna komma i fråga.

Men vi måste komma ihåg, att man redan vid de rätt tal-

rika konserterna i Stora Riddarhussalen kunde höra både

symfonier och stråkkvartetter av Haydn. Tyvärr säger

programnotiserna dock inget mera detaljerat om verkets

nr eller tonart utöver meddelanden som »Stor symfoni

af Hajden» eller »Symfoni ur D-dur». Många av mästa-

rens ännu otryckta verk spreds i handskrivna kopior, vil-

ket allt gör det ännu svårare att fastställa, vilka Haydn-

* Dessutom finns i Elers' Glada qväden (1792) som nr 12 i musik-
bilagan ett Andante med melodi av Haydn till texten: "Om en
Gudamagt skull gifva*'. De tonerna är hämtade från den långsamma
satsens början av Haydns symfoni nr 53 D-dur, kallad "L'impé-
riale".
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alster som Stockholms musikälskare vid denna tid tyckte

bäst om.^

Noterna till Wikmansons och en del av Kraus' viskom-

positioner har tryckts efter autografer och manuskript i

KB och MAB. De har i några avseenden reviderats av

undertecknad och gjorts fullt entydiga för nutida tolkare,

vilket dock på intet sätt innebär någon form av arrange-

mang eller ingrepp på originaltroheten. — Det omfattan-

de arbetet med all notskrift i såväl musikbilagan som i

musikkommentarens text har utförts av Helge Ederin.

C.-G. Stellan Mörner

^ I likhet med yrkesmusikerna i sin vänskapskrets har Bellman tyd-

ligen också känt till de framstående valthornisterna och bröderna
Steinmiiller, anställda vid Kungl. Hovkapellet från 1784 (jfr Mör-
ner, Johan Wikmanson . . . s. 108). Eftersom dessa bröder tidigare

varit medlemmar av Haydns kapell hos furst Esterhazy, kunde ju

mycket väl även Bellman genom dem få direkt kännedom om vackra
och tacksamma melodier av den hyllade mästaren. — Bellman
omnämner den ena brodern Steinmiiller i nr 62:2 (jfr Byströms
kommentar till s. 108).

Hur pass grundmurad Haydns popularitet verkligen var framgår
av ett avsnitt ur den första biografiska artikeln på svenska om
honom. Den trycktes 1793, "^'^^ översatt från engelskan (art. är

återgiven av E. Sundström i Svensk tidskrift för musikforskning

1934, s. 156 ff) och innehåller bl. a. följande passus: "Det har i

mänga år ej allenast varit ett mode att fråga efter Haydn's Musik,
utan man skulle nästan tro att han, genom en allmän kjusning, satt

allt hvad Musicus eller Musik-ällskare heter, på språng att löpa

efter sina arbeten."



»Skåden I, som raska» (nr i).

Versmetern och hela strofbyggnaden visar tydligt, att

Bellman haft Ep. nr 14, »Hör I Orphei drängar» i tan-

karna och tänkt sig samma melodi till denna visa (se O.

Byström, Flaggan på Nordians hög, i Bellmansstudier 14,

s. 91). En för ögat skenbar olikhet i metern och antal

versfötter utjämnas därigenom, att anvisningarna »V:

ello» i Ep. 14 här saknar mening, och i stället har de för

cellosolot avsedda noterna fått egna ord, i första strofen

»aska», »höjes» och »böjom vår hjessa för». — Melodin

är hämtad från en menuett, vilken är väl något ovisst

(jfr StU I s. LXVI f samt Afzelius, Bellmans melodier,

s. ii).

»Apollo hälsar dig» (nr 7).

Versmåttet är detsamma som för nr 25, vilken dock

sistnämnda ej har melodiangivelse och knappast har

sjungits. För nr 7 finns däremot en hänvisning till Kraus

som melodins upphovsman, och det är givetvis fråga om
Bellman-kretsens gode vän, hovkapellmästaren och ton-

sättaren Joseph Martin Kraus (jfr inledningen här ovan).

Däremot finns ingen uppgift om kompositionens titel eller

karaktär, men eftersom texten handlar om den framstå-

ende gustavianske operatenoren Karsten, är det mycket
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troligt att Bellman använt sig av någon av de operaarior

som Karsten sjungit eller i varje fall säkerligen kände till

ur de vid denna tid aktuella Kraus-operorna: t. ex. »Soli-

man den andre», »Amphitryon» eller den ännu bara del-

vis färdiga »Aeneas i Carthago». I Musikaliskt Tidsför-

drif = MT förekommer under åren 1789—94 åtskilliga

smärre verk av Kraus, men inget av dem kan sättas i di-

rekt samband med eller användas som melodiskt under-

lag för denna Bellman-dikt. Ej heller någon av Kraus'

sånger eller fristående arior tycks kunna komma ifråga,

inte ens den året innan för Karsten skrivna arian (jfr By-

ströms kommentar ovan till s. 7), som finns bevarad i

autograf i MAB och har följande italienska textbörjan:

»Fra 1'ombre un lampo Solo

bastå al nocchier Sagace.

Che giå ritrova il polo,

giå riconase il mar.»

Arian går i F-dur, har 4/4-takt och rätt fylligt orkester-

ackompanjemang. Den är alltför briljant och krävande i

melodiföringen för att utan mycket stora förändringar

kunna komma ifråga till denna bellmansdikt.

»Mer krut — canon får intet bli sval!»
(nr 9).

Som melodi anges: »Min Kung, när pukan slår larm».

Denna text och melodi har ej kunnat beläggas. Med
tanke på texten kunde man i första hand tänka sig något

ställe ur operorna Gustaf Wasa eller Gustaf Adolf och

Ebba Brahe med musik av J. G. Naumann resp. abbé
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Vogler, men ingen av deras libretti innehåller något

lämpligt textställe. — Däremot visar närmare forsk-

ningar, att Bellmans hänvisningstext hör hemma i en vid

dessa år välkänd krigssång, som väl troligen i första

hand blivit populär under kriget 1788. I KB finns ett

skillingtryck (tr. i Örebro 1789) med följande titel:

»Fem Nya / Kongl. Fri-Corpsens / Krigs-Wisor, / Den

första: / Min Kung! När Pukan slår / larm, etc.» — Un-

der de fyra återstående titlarna står som upplysning:

»Alla Fem sjungas under sina egna bekanta och behage-

liga Melodier.»

Tyvärr vet vi ej, vilken denna melodi var för »Min

Kung, när pukan slår larm»; i skillingtrycket finns

ingen melodi avtryckt, men det har väl närmast rört sig

om någon känd marschmelodi, därpå tyder versrytmen

och da capo-anordningen. Eftersom Bellman haft denna

krigsvisa i tankarna för denna skål i februari 1790, åter-

ges här skillingtryckets text:

Min Kung, när pukan slår larm.

Skal du se, hwem jag helgat mit hjerta och arm;

Och om Fiendens hähr, wågar gå i gewär,

Skal du se hwem den Swenska Soldaten han är.

Ingen pligt är för tung emot en Kung,

Som förstår wåra hjertan at winna.

Min Kung, när pukan slår larm,

Skal du se, hwem jag helgat mit hjerta och arm.

Himlen sielf sad' til Carl gäck och strid

Jag och Gustaf samt Swerige är Dig hulder och blid

Dina Sjömäns raska Troupp hissa Ärans wimplar opp,

At Hjelten på Sin Flotta et underwerk gjort.
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Så Tapper så älskanswärd Prints

Säg mig wäl, utom Swerige hwar nå'nsin Han fins.

Hurtig Fält-General, Dråplig Stor-Amiral,

Lärde Ryssarna dansa en dundrande Bal. ^

Hjeltar från Swithiodts Bygd:

Måtte Himlen nu bistå Er Göthiska Dygd! v

At med rask och tapper Arm
Wi må hämna Willmanstrand;

Och wår lösen skal bli Gustaf och Fädernesland.

Ingen pligt är för tung emot en Kung,

Som förstår wåra hjertan at winna.

Hjeltar från [etc]

Av en jämförelse mellan Bellmans text och skilling-

tryckets framgår, att skaldens meter förutsätter vissa

smärre förändringar i förlagans melodi.

Olof Byström har vid närmare granskning av texten

till »Min Kung, när pukan slår larm» uttryckt en förmo-

dan, att hela den krigsvisan är författad av Bellman men

senare fallit i glömska. Hela uppbyggnaden och vissa for-

mella och verbala detaljer skulle kunna tyda därpå. Det

vore i så fall mycket naturligt med Bellmans melodihän-

visning för den här aktuella visan. — Nämnas bör också

att Elers' Glada qväden från 1792 som nr 38 har en krigs-

visa, som börjar: »Gif ackt när flaggen går opp», och

vars musik (s. 41 i musikbilagan hos Elers) faktiskt kan

användas både till nr 9 i denna volym och till »Min

kung, när pukan slår larm». Eftersom metern och rim-

flätningen hos de 3 olika texterna är så pass överensstäm-

mande, har marschmelodin hos Elers !här tryckts som möj-
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lig melodi också för Bellmans text. Tonsättaren liksom

musikens proveniens är dock ej närmare känd.

acJitndr^a^^&nfär i^p^jUäu , icke-

r J . u j ^
4

1

•^/.>tJri?^ reä/i-^of hffp'JCiAfJ i^M^^/f hs^än JtM^'m

i^ 3^

JkifUi^^/tft dr Strid ^r Aa/tf,^!ty/.^'^a^m^^^Se-

T f
^fu?r Aan ^är/SaÅm är tfiffM

plif^^l^ din Uti at åt-/^ af al^\JQ[CaiÅ.^
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»Gref Potocki, rik och ung» (nr 1
1
).

Denna vers kan möjligen ha haft melodi, vilken är

dock ej bekant.

»Klang, god morgon i dag» (nr 12).

Denna namnsdagsdikt har tydligen sjungits, osäkert

dock på vilken melodi.

»Små Systrar här på orten» (nr 13).

Har troligen sjungits men melodin är ej känd.

»En Herde skiljs i tårars qual» (nr 1 4).

Melodiangivelse saknas, men diktens uppbyggnad har

en viss likhet med nr 20, »Två Vandringsmän», där

Haydn finns angiven som tonsättare av den avsedda melo-

din. Dessutom har bägge dessa dikter i stora drag metern

gemensam med StU X nr 106, »I rikets värf du krönt»,

samt nr 107 (sista strofen), och i de bägge fallen finns

där melodiangivelsen "Ack om vår sol en klarnad mor-

gon», dvs. början av »På Claes på Hörnet den 21 nov.

1789». För den sistnämnda lämnar Sondén (VI s. 372)

uppgiften att Haydn anses vara melodins upphovsman.

— Eftersom alla dikterna har tillkommit i slutet av 1789

och före hösten 1790 kan man möjligen spekulera i den

komposition av Haydn som man med säkerhet vet var

aktuell just vid den tiden. I början av år 1789 trycktes i

MT ett stycke för piano, som bara kallas »Favorit piece»

men med Haydns namn utsatt.

Stycket visar sig vid närmare granskning vara sats 2

ur Haydns symfoni nr 47 G-dur i sättning för piano.
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Eftersom nr 14 i denna volym av Bellman uttryckligen

kallas »pastoral», måste man i första hand tänka sig en

långsam sats. Två andra långsamma symfonisatser av

Haydn förekom på liknande sätt i ÄfT för 1789, näm-

ligen adagiot ur symfoni nr 71 B-dur samt andantet

ur symfoni nr 81 G-dur. Ingen av dessa långsamma sat-

ser kan i sin helhet vara aktuell i detta melodisamman-

hang, men genom lämplig motiv- och temauppdelning

kan man mycket väl tänka sig stora delar av t.ex. 2:a

satsen ur nr 47 som utgångspunkt. Eftersom inga påtag-

bara slutledningar kan göras, måste dock resonemanget

betraktas som ett påpekande och inte ens som en hypo-

tes. (Jfr även StU X, musikkommentaren s. 196 f.)

» B u g e n e r » (nr 15).

Hela versens uppbyggnad och särskilt versraden »Sjung

i muntra Snillens lag» tyder på att den sjungits, obekant

på vilken melodi.

»På en vagn en vacker dag» (nr 17).

Ingen melodihänvisning finns, men den karakteristiska

rimflätningen leder uppmärksamheten mot Ep. nr 48,

»Solen glimmar blank och trind», som också finns sär-

skilt angiven som melodikälla för »Glada Elfvik, fåfängt

mer» (jfr StU X musikkommentaren s. 196). Melodin

ifråga har också stor likhet med den för Fr. Sg nr 8 och

är nu enligt samstämmiga forskaruppgifter av franskt

ursprung (jfr StU I s. CLXXV f, StU II s. 68 ff i kom-

mentaren samt Krogh, Bellman... s. 131).

29 Bellman XI
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»Två Vandrings-män en Julii-morgon»
(nr 20).

Enligt särskild melodiangivelse skall Haydn vara ton- -

sättare av den använda melodin (jfr närmare resone-

manget härom i samband med nr 14 ovan).

»Porten med blommor ett Tempel be-
bådar» (nr 21).

Den eleganta och styvt uppbyggda strofformen liksom

särskilt raden »Äke det gudomligt, detta lilla tjäll» pekar

genast på melodin till Ep. nr 71, »Ulla, min Ulla», som

.Byström daterar till första hälften av s,amma år, 1790.

Melodin hör till de allra mest omtyckta i hela Bellmans
j

produktion, och även om en viss melodisk impuls från

fransk komisk opera kan ifrågakomma, måste man be-

trakta Bellmans utformning och geniala dur-moU-färg-

ning som tydliga tecken på hans egen musikaliska talang

(jfr mina kommentarer till musiken i Carl Michael Bell-

man, Ur Fredmans epistlar; textbok till Discofils gram-

mofonserie 1959, s. 96).

»Kolare, S m e d e r » (nr 22).

Olof Byström anser detta vara en bordsvisa, men dess

tillhörande melodi har ej kunnat uppspåras.

»Charon, din färja den kom ej försent»
(nr 24).

I

Strofbyggnaden och diktens karaktär ger lätt vid han-

den, att Bellman som melodi tänkt sig den till Ep. nr
\

81, »Märk hur vår skugga». Nils Afzelius har (Bellmans
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melodier, s. 20 resp. 58) påpekat, dels att Bagges teori

om ett melodilån från musikern Zebell (jfr StU I s.

CCLXVI) måste vara kronologiskt orimlig, dels att

Bellman själv använt melodin även till nr 64 i denna

volym, dvs. vid sin svärfars bortgång. Melodin var redan

på Bellmans tid mycket uppskattad och torde kunna räk-

nas till dem som helt eller i varje fall till största delen

har skalden själv till upphovsman.

»Boxberg!-— vi se din hvitlimmade hyd-
da» (nr 28).

Melodin till denna dikt har Bellman använt sig av inte

mindre än 4 gånger under det aktuella året 1791: i) före-

varande dikt 1/3, 2) nr 34 i denna volym 18/5, 3) nr 37

i denna volym 21/6, 4) nr 64 i StU VII fr.o.m. »Sabbaten

helgas En dödlig till ära», dvs. slutstroferna i dikten om
statyavtäckningen av Gustav II Adolf 15 maj 1791 (StU

VII s. 141 ff). För i) och 4) står Zander angiven som ton-

sättare, medan däremot 2) och 3) anger melodin vara den-

samma som för »Gustaf Adolphs statue». Enligt E. West-

mans visbok fanns melodin tryckt i MT, där den också

är att finna i häftet för januari (s. 2). Tonsättarens namn
står dock antytt endast i en liten fotnot, vilket undgått

musikkommentatorn i StU VII s. 205 f (jfr också Afze-

lius, a. a. s. 16). Den ursprungliga musiken till det franska

sångspelet Tom Jones var av Franfois André Philidor

(1726—95) och hade svensk premiär på Munkbroteatern

i slutet av 1790. Redan i början av nästa år fanns den

aktuella melodi som Johan David Zander (d. 1796) bi-

dragit med införd i MT, och under året använder Bell-

man den melodin 4 gånger; onekligen ett bevis för dess
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popularitet både hos skalden själv och hans vänkrets! —
Melodin tryckt som nr i i musikbilagan efter versionen i

MT.

»Med blickar åt det Höga» (nr 30).

Melodiangivelsen nämner endast »Gretri», dvs. den

franska revolutionstidens mycket uppskattade opera-

komponist André Grétry (1741— 1813). Ingen av de

tidigare kända Grétry-melodierna i Bellmans produktion

passar in i detta sammanhang (jfr Afzelius, a.a. s. 32),

men om man bläddrar i MT för 1792 finner man en ro-

mans ur »Richard» i sättning för sång och piano (s. 21

—23). Grétrys Richard Coeur de Lion från 1784 hade

premiär i Stockholm 1791 under titeln Konung Rikhard

Lejonhjerta eller Kärleken och troheten (på Stenborgs

teater), och det är inte omöjligt, att Bellman just därför

använde en så aktuell melodi till en mycket speciell och

dagsaktuell dikt om solförmörkelsen. Melodin var säkert

redan välkänd av det musikaliska Stockholm och blev

det väl än mer, när den under 1792 infördes i MT. Ro-

mansen ifråga är en liten duett, och på s. 22 i MT sjungs

av Richard en strof med denna början: »En blick af min

Herdinna, jag lyckligt njuta får». Redan i texten finns

alltså en viss ordlikhet, och metern stämmer precis, i varje

fall om man för Bellmans förlängda andra versrad upp-

löser det långa förslag med efterföljande halvnoter som

står i noterna. En direkt fortsättning kan därefter ej gö-

ras, eftersom Blondel i operan nu sjunger sin strof av

duetten. Men därefter kommer en avslutande gemensam

strof, som också precis passar in på Bellmans senare

halvstrof (fr.o.m. »Vij solens skymning funnit») och dess-
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utom ger den musikaliska omväxling och avrundning

som gör visan full rättvisa. — Efter de här angivna

synpunkterna har musiken tryckts i musikbilagan som nr

2. Men vi måste betänka, att Grétrys melodier är otaliga

och mycket omtyckta även i Sverige; att just denna verk-

ligen är den rätta, kan bara en ännu mera direkt melodi-

angivelse i något annat bellmansmanuskript bekräfta.

»Elfva, en nummer så sällsynt at vin-
na» (nr 34).

Musiken är av J. D. Zander och förekommer som in-

lägg i operan Tom Jones av F. A. Philidor. Bellman har

använt melodin till 4 dikter under året 1791 (se närmare

ovan i musikkommentarerna till nr 28).

»Svea sitt leijon med tårar omfamnar»
(nr 35)-

Denna dikt har säkerligen sjungits, men melodiangivelse

saknas, och någon annan av de av Bellman använda me-

lodierna tycks ej passa in på metern och strofbyggnaden.

»Mina Vänner, små och glada» (nr 36).

Visan saknar melodiangivelse, men metern och strof-

byggnaden är nästan exakt densamma som i nr 81: i (se

närmare nedan), varför samma melodi kan tänkas här.

»Blommorna plockas af Systrarnes
händer» (nr 37).

Melodiangivelsen visar, att det åter är frågan om J. D.

Zanders det året så populära melodi (se närmare ovan i

musikkommentarerna till nr 28 och 34.)
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» \' a r välkommen lilla ä n » (nr 3 S)

.

Versen har troligen sjungits, men melodin är ej känd.

Versmåttet är detsamma som för 9 andra dikter i denna

volym, nämligen nr ic, 26, 84. S6, 90, iic, 114, 117 och

119.

» U p p å alt m ä r c k v ä r d i g t vis» (nr 3 9).

Har möjligen sjungits, melodin dock okänd.

»Vid vinets friska färg» (nr 40).

Melodiangivelsen nämner Haydns namn men ej kom-

positionens, precis som fallet är med den för nr 51 (se

nedan). En närmare granskning av versmättet föranleder

den förmodan, att Bellman i bägge fallen avser en annan

mycket välkänd Haydn-melodi, som han redan använt

sig av i Fr. Sg nr 5S, »Nej fåfängt! hvart jag ser» (jfr

musikkommentaren i StU 2 s. 215), och som är hämtad

ur Haydns Symfoni nr S2 C-dur, kallad »Uours» eller

»Björnen Bellmxan har använt sig av det viktigaste me-

lodimaterialet i andra satsens presentation av de teman

som sedan varieras (se musiken till Fr. Sg nr 5S i StU II

s. 244). Den välbekanta Sången nr 5 S om Stadshagen anses

höra till de sist skrivna och därför vara från tiden om-

kring i"'9c, dvs. nästan samtidigt med nr 4c och 51 i

denna volym. — Observeras bör,, att Bellman för nr 40

avstått från reprisen i den avslutande delen och därför

i st-ället låtit de båda sista \'ersraderna rimma inbördes i

stället för som i nr 51 och Fr. Sg 58 parvis. Haydns sym-

foni utgör den första av de 6 s.k. Paris-symfonierna (nr

82— 86), skrivna för Loge Olympique i Paris. Nr 82
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komponerades 1786 och redan 2 år senare hade alla sex

symfonierna utgivits i tryck i flera olika länder, varför

de var tämligen välkända även i Sverige vid denna tid

och säkerligen hade förekommit vid någon av de talrika

konserterna i Riddarhussalen (jfr inledningen här ovan).

»Säg! hvad heter hon, min lilla?» (nr 41).

Melodin anges vara av Haydn, även i detta fall utan

närmare specificering. Metern och strofbyggnaden är myc-

ket sinnrik, och troligen är det väl även här frågan om
en långsam sats ur någon symfoni, stråkkvartett eller

möjligen pianosonat, vilken måste dock t.v. lämnas där-

hän. I varje fall kan ingen av de i MT vid denna tid

tryckta komma i åtanke.

»Jofur Ij ungar» (nr 42).

Melodiangivelsen nämner Giovanni Battista Pergolesis

(17 1 o— 36) namn, och eftersom denne italienske tonsät-

tare vid denna tid var mycket populär även i vårt land,

är det svårt att våga sig på ens en gissning om komposi-

tionens titel. Under många år gavs hans berömda »pas-

sionsmusique», dvs. Stabat mäter vid påsktiden i Rid-

darhussalen, och hans epokgörande La serva padrona från

1733 hade svensk premiär 178 1 under titeln »Pigan hus-

bondefru». Ingenstans förekommer dock i dessa verk

arior eller något annat musikavsnitt som utan alltför

stora förändringar kan passa in på Bellmans meter. På-

pekas bör, att Pergolesi också var känd genom vackra

sånger, av vilka dock många i vår tid avslöjats såsom ej

autentiska.
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»Skogen strör sin dimma» (nr 43).

Eftersom metern och strofbyggnaden är mycket musi-

kaliskt utformade, har denna dikt förmodligen sjungits,

i synnerhet som mottagerskan är Helena Quiding. Melo-

din är tyvärr okänd.

»Camilla kom at med sin röst» (nr 44).

Johan Wikmansons (1753— 1800) tonsättning åter-

finns i hans visbok Sammelsurium af Wisor och Små
Sångstycken (jfr Byströms uppgift s. 62 f ovan) men var

till mitten av 1940-talet okänd för Bellman-forskningen

(se närmare Mörner, Två visböcker . . . s. 284 samt ut-

förligare i Mörner, Johan Wikmanson . . . s. 217 ff).

Wikmansons musik avtryckt i musikbilagan (nr 3) i fak-

simil efter autografen.

»Vintrens norrsken, kylor och frost»
(nr 45: i).

Som melodi står angivet »Jag är gammal». Musiken är

ej känd. — Nils Afzelius har dock muntligen meddelat

förf. sin uppfattning, att Bellman troligen avser samma
melodi som bör ha funnits till den gamxle soldatens Im-

promptu i Dramatiska sammankomsten, och som kom-

mer alldeles före »Ner vid Haga vid grind», dvs. precis

som här. (Jfr 45: 2. I StU VI s. 104 finns enligt originalet

endast uppgiften: »Sedan sjunger Soldaten en Impromp-

tu, accompagnerad af sin cittra», men varken text eller

melodi har hittills återfunnits.)

» U p ur källarens h v a 1 f » (nr 45 : 2).

Melodihänvisningen »Bort vid Haga vid grind» torde
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avse avsnittet »Ner vid Haga vid grind» i Dramatiska

sammankomsten (StU VI s. 104). Samma melodi har Bell-

man föreskrivit för nr 62: 3, »Kom, god' herrar, stig in!»,

men musiken är ej närmare känd (jfr musikkommentaren

i StU VI s. 261).

»Bäst åt dina röda kinder» (nr 46).

Uppgiften »Egen composition» leder genast tanken till

Fr. Sg nr 64, »Fjäriln vingad». Dikten är visserligen skri-

ven i två strofer, men metern passar utmärkt in på den

vackra Haga-dikten, som Bellman också säkerligen skat-

tade mycket högt själv. Att han också räknade musiken

som en av sina bästa ingivelser, skulle i så fall bevisas av

den kombination som han här valt att till den avhållna

fru Elisabeth Westman och hennes lilla dotter skalda två

strofer på melodin till »Fjäriln vingad» och två på »Träd

fram, du nattens gud» (jfr komm.entaren till nr 47 ne-

dan). Dessa melodier är dessutom inbördes nära besläk-

tade, och bägge kan för framtiden med tämligen stor

säkerhet anses vara Bellm.ans egna. Såsom Olof Byström

visat i en uppsats (När tillkom »Fjäriln vingad», i Bell-

mansstudier 11, 1952), är melodin till Fr. Sg nr 64 säker-

ligen 3 år äldre än texten av 1791. Den tycks nämligen

ha sjungits redan till den vackra dikten om Elfvik på

Lidingö, »Glada bygd, så täckt belägen», och man kan

väl säga inte trots att denna saknar melodiangivelse utan

]ust därför kan den texten långt före »Fjäriln vingad»

ha försetts med Bellmans musik. Versmåttet använder

Bellman i flera andra sammanhang, och bl. a. kan därför

även »Inom vinterns värmda stuga» och »Lugna källa,

täckt belägen», båda från 1789, vara avsedda för samma
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melodi (de nämnda dikterna ingår i StU X; musikkom-

mentaren s. 191 ff). I denna volym kan nr 91, som vis-

serligen är ett versbrev, likaledes sjungas på melodin

ifråga.

Man bör också komma ihåg, att nr 46 och 47 diktats

kort efter publiceringen av Fredmans sånger (oktober

1 79 i), och att därför just dessa bägge melodier med sin

speciella charm måste ha varit högaktuella för tillfället.

Ett år senare lånar Elers melodin (utan något tonsättar-

namn) till sin sång nr 16, »Pomona», i Glada qväden:

»Att den vällust måtte smaka».

»I dag vid glas och sång» (nr 47).

Melodihänvisningen till Fr. Sg nr 32 ger oss anledning

förmoda det musikaliska ursprunget till och samman-

hanget mellan nr 46 och nr 47 (jfr kommentarerna till nr

46 ovan). Såsom Afzelius påvisat (Bellmans melodier, s.

51 ff), är det alldeles tydligt att Bellman själv är upp-

hovsman till såväl text som melodi till det vackra afton-

kvädet. En månad tidigare använde han melodin till en

kunglig hyllningsdikt (se StU VII s. 152, musikkommen-

tar s. 206), och i föreliggande volym finns för sista stro-

fen i nr 62 tydlig hänvisning till samma melodi (jfr även

nr 52).

»Sorglig vår vandrings-timma» (nr 5 o).

Som melodi anges ett solo av Pihlman för basfiol.

Christopher Pihlman (1749— 80) var anställd som violon-

cellist vid hovkapellet och ansågs vara en av samtidens

förnämsta solister på sitt instrument. Han medverkade

vid de första offentliga framförandena av Boccherinis

kammarmusikaliska verk, bodde en tid ihop med Johan
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Wikmanson och undervisade därvid denne i violoncell-

spel. Han var medlem i sällskapet Augusti Bröder och

har förmodligen komponerat en del verk för violoncell

och kontrabas (basfiol), av vilka dock endast ett enda

finns bevarat. Det är tryckt i MT 1820 s. 22 som An-

dante grazioso med variationer av O. Åhlström (för pia-

no) och kan möjligen med en del förändringar komma
ifråga till denna hyllning för stadsarkitekten Palmstedt

(se närmare N. Bröden, En svensk violoncellist från 1700-

talet i Svensk tidskr. för musikforskning 1937, samt Mör-

ner, Johan Wikmanson . . . s. 43 och 98).

»God-morron, kära Bror» (nr 51).

Melodin uppges vara av Haydn, och det förefaller

ganska säkert att det är samma melodi som avses för nr

40 ovan (se närmare kommentarerna där), dvs. ett avsnitt

ur sats 2 av Haydns symfoni nr 82, »Björnen», av Bell-

man använd också till Fr. Sg nr 58.

»Från Academien välkomna» (nr 52).

Dikten saknar visserligen melodiangivelse, men det är

nog tämhgen klart att Bellman haft den vackra Fr. Sg

nr 32 i tankarna, dvs. en melodi som han själv skapat

och bara en månad tidigare uttryckligen angivit för en

namndagsdikt till fru Westman (jfr musikkommentarerna

till nr 47 ovan).

»I m i n a a n 1 e t s - d r a g » (nr 53).

Musiken av Joseph Martin Kraus finns förutom i de

ovan (s. 70) nämnda handskrifterna i Kraus' visbok med
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musik till bellmanstexter i MAB. Ett annat handskrivet

manuskript förvaras i Uppsala Universitetsbibliotek med
själva noterna utskrivna av Fredrik Samuel Silverstolpe,

Kraus' trogne beundrare och vårdare av hans musikaliska

kvarlåtenskap. Visboken i MAB har kopierats av Kraus'

vän Johan Wikmanson, och genom dennes dotterdotter,

sångerskan Hertha Westerstrand, kom det lilla häftet en-

ligt testamente 1888 till nämnda bibliotek. Noterna i Vf

37 i KB är utskrivna med fotografisk likhet i alla detal-

jer och är således även de präntade av Wikmanson.

Musiken är tryckt som nr 4 i musikbilagan och efter sist-

nämnda källa. (Se närmare Mörner, Johan Wikman-
son . . . s. 103 ff.)

»Jag sjunger, Sergell, till din ära»
(nr 54)-

Som melodi anges den till Fr. Sg nr 18 (och En stuf

rim nr 22), »Snart är jag ryckt ur tidens sköte». Denna

anknytning till en allvarlig tidigare dikt och dess smått

dystra melodi tycks med en viss galghumor framhäva

versraden »I döden skall du älskad vara». Eftersom Bell-

man själv angivit melodin i samband med en dikt till en

av sina allra bästa vänner, förefaller det inte alldeles

otroligt att denna hittills av bellmansforskningen ej i

andra sammanhang återfunna melodi är ett alster av skal-

den själv.

»Mozart, man din grift upplåter» (nr 56).

Även till denna dikt finns musiken i nyssnämnda vis-

bok i MAB, avskrifter finns också i Silverstolpes nämnda
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Kraus-samling i Uppsala Universitetsbibliotek samt i Sil-

verstolpes egen bevarade notsamling på släktgården Näs

i Uppland. Silverstolpe har påpekat bristande förståelse

hos Bellman för Mozarts storhet, medan däremot Kraus'

musik redan av samtiden uppfattades som mycket gri-

pande. Silverstolpe har tillåtit sig en egen anmärkning i

sina exemplar och har dessutom själv »förbättrat» Bell-

mans text med tanke på musikens allvarliga karaktär (se

närmare Mörner, Två visböcker . . . s. 286 ff). — Det kan

i sammanhanget påpekas, att Atterbom (Svenska siare och

skalder, d. ^, 2 uppl. s. 29) förmedlar uppgiften om, att

Kraus under sin sista sjukdom och på Bellmans uttryck-

liga begäran satt musik till hans dikt. Mozart dog 5 de-

cember 1 79 1, och dödsfallet torde väl knappast ha blivit

bekant i vårt land förrän vid årsskiftet 1791—92. Själv

dog Kraus ett år senare (15/12) och hade under sitt sista

levnadsår en vacklande hälsa. — Musiken tryckt som nr 5

i musikbilagan efter Kraus' visbok i MAB (tidigare tryckt

även i CU V s. 490 f).

»Märk, hvad känslor ögat hjertat de-
lar» (nr 57).

Melodin är densamma som till Fr. Ep. nr 7, »Fram

med basfiolen», av Bellman använd i flera sammanhang,

bl. a. även för nr ^2: 4 i föreliggande volym. Den av skal-

den något arrangerade musiken är lånad från det franska

sångspelet »Annette et Lubin» av Adolphe Blaise, som

gavs av den franska teatertruppen på Bollhuset just vid

tiden för epistelns tillkomst i slutet av 1760-talet. Att

melodin var omtyckt av både Bellman själv och hans

vänner, bevisas bäst av skaldens egna hänvisningar till
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den (t. ex. nr 63 i StU VII »Kom, Apollo, gäck din skald

tillhanda»). Observeras bör att violoncellimitationerna i

strofernas 2: a och 4: e versrader av episteln i nr 57 och

61: 4 1 denna volym ersatts med full text. (Om melodins

härstamning se närmare T. Krogh, Bellman som musi-

kalsk digter, s. 94 ff, samt Byström, Tillägg till Kring

Fredmans epistlar, Sthlm 1946, s. 192 och StU I s.

XLVIII f.)

»Posten riktigt öppnad blev» (nr 5 8).

Musiken är komponerad av J. M. Kraus och finns ut-

skriven både i Vf 3/1 KB och Kraus' i musikkommen-

tarerna här ovan omnämnda visbok i MAB. Texten

finns återgiven redan i kommentaren till StU VII s. 152

(jfr även Mörner, Två visböcker . . . s. 286). — Musiken

tryckt i musikbilagan nr 6 efter Kraus' visbok i MAB.

»Lyss, lärkans sång ditt knä fram-
kallar». Mjölk-kammarn på Hagen (nr 60).

Åter ett bevis för det intima samarbetet mellan Bell-

man och Kraus under tonsättarens sista levnadsår. Denna

pastoral är dessutom tillkommen i mycket nära anslut-

ning till den berömda »Fiskarstugan» (18 jan. 1792) och

gäller samma vänkrets (se StU VI s. 188 ff). Typiskt för

den mera avancerade tonsättaren Kraus, redan bekant

med den tyska musikromantikens förelöpare, är att dik-

ten till största delen är genomkomponerad. Såsom fallet

är med många av de enskilda melodierna i »Fiskarstu-

gan» har också ur föreliggande kantat just strofen »Tir-

sis' älskansvärda Gumma» blivit särskilt omtyckt av den

bukoliska vänkretsen ifråga. Bellman har angivit dess
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melodi för nr 81:2 i denna volym, och det är nog täm-

ligen säkert, att samma melodi avses för nr 100. Musiken

i sin helhet tryckt i musikbilagan (nr 7) efter jämförande

kompletteringar mellan Vf 37 och visboken i MAB. (Ti-

digare publicerad även i CU V s. 422 ff.)

»Glada Morfar! Barnen dig» (nr 61).

Melodin är med stor sannolikhet densamma som till

den välkända vaggsången »Lilla Charles, sof sött i frid»

(StU X s. 53 f). Musiken är av innerlig karaktär och har

rent folkliga traditioner (se musikkommentaren StU X s.

187 f), och Bellman har använt den vid flera liknande

tillfällen, med all säkerhet även till nr 103 i denna volym.

— Melodistämman (utan harmonisering eller ackompan-

jemang) finns återgiven i StU X s. 258.

Inom Bellman-forskningen har tydligen tidigare ej det

faktum observerats, att Ludwig van Beethoven c:a 181

5

i en samling bearbetningar av folkvisor från olika länder

(publicerade ffg. 1941 av Breitkopf och Härtel) medtagit

melodin såsom en känd svensk folkvisa och med första

strofen av Bellmans Vaggvisa som textunderlag. Beetho-

ven har givetvis knappast känt till textens upphovsman

utan betraktat den som rent folklig, vilket också visar hur

pass allmänt känd Bellmans visa blivit, och att den så väl

anpassats till den folkliga melodin, att den betraktades

som en traditionell enhet. Beethovens textversion avviker

en aning från den i StU X, hans musikaliska utformning

går i a-moll och har i några takter en rörligare rytm, som

avviker från det mera monotona schemat i musikbilagan

till StU. Beethovens melodistämma meddelas här med dess

ursprungliga text:
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Lil - la Carl, sof sott i frid! Tids nog får du va - ka.

Tids nog se vår on - da tid Och dess gal - la sma - ka. Verlden är en

sor - ge - o. Bäst man an - das, skall man do Och bh mull till - ba - ka.

Eftersom melodin kommit i Beethovens händer med
just Bellmans vaggvisetext, finns det anledning förmoda

att den musikaliska dräkten står Bellmans närmare än den

först längre in på i8oo-talet nedtecknade folkliga versio-

nen i StU X. Själva melodin har BeethoVen säkerligen ej

bearbetat, däremot har han tillfogat ett fint pianoackom-

panjemang med tonvikt på det karakteristiska kvint-

språnget i I :a och 9:e takterna. Dessutom har han lagt till

ytterligare 2 beledsagande stämmor, nämligen för violin

och violoncell, som med sina mjuka klanger understryker

vaggvisans fina stämning. - Det kan förmodas att Beet-

hoven fick den svenska visan i en uppteckning från sin

elev och vän, pianisten Ferdinand Ries, som 18 13 gjorde

en konsertresa till Skandinavien och själv som op. 52 gav

ut en samling bearbetningar under titeln »Airs nationaux

suédois». I G. Kinskys stora tematisk-bibliografiska för-

teckning av Beethovens samtliga verk (Miinchen 1955)

har bearb. av Bellmans sång nr WoO 158:17. (Se närmare

Mörner, Beethovens musik till Bellmans vaggvisa. Svens-

ka Dagbladet 17 juni 1964.)

För att Bellmans texter till nr 61 och 103 i föreliggan-

de volym skall kunna sjungas på Beethovens version av

melodistämman, måste 4-delsnoten i takt 2 utbytas mot 2

8-delsnoter.
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»Minne af Lördagen den 31 Julii 1790»

(nr 61.)

Denna dikt är uppdelad i flera olika delar, vars en-

skilda strofer har olika melodihänvisningar och alla an-

knyter till tongångar som var kretsen kring fru Helena

Quiding på Heleneberg särskilt välbekanta (dikterna till

31 juli 1790, nr 20 och 21 i denna volym, har dock andra

melodier; se närmare musikkommentarerna ovan). Här
nedan behandlas varje text- och melodidel var för sig.

»Hör skotten vid blixt af canoner!»
(nr 61: i).

Som melodi anges »Sig molnena nu sammandraga», vars

text ingår i Dramatiska sammankomsten (1790, se StU VI

s. 107). Enligt en mindre trolig men av Atterbom åter-

given tradition (Svenska siare och skalder 6:1, s. 46)

skulle Bellman på begäran av Gustaf III ha improviserat

den ursprungliga textversionen »De nattliga skyarna

draga» direkt till den aktuella melodin, som är en av de

många versioner som finns av den under senare hälften

av 1700-talet i hela Europa spridda och omtyckta Marl-

borough-visan (jfr musikkommentaren i StU VI s. 261 f).

— Musiken finns tryckt i StU VI s. 295 efter handskrift

i Par Bricoles musiksamling.

» S i g o d middag. Fru H e 1 e n a ! » (nr 62 : 2).

Melodiangivelsen lyder: »I en röd scharlakans-tröja»,

dvs. strof 2 i Fr. Ep. nr 22. Musiken hör hemma i Grétrys

komiska opera »Lucile» (jfr musikkommentaren i StU I

30 Bellman XI
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s. LXXXV f), och det intressanta är att Bellman inte hän-

visar till epistelns första utan andra strof, vilket torde

visa att just den strofen var välkänd för vännerna på
Heleneberg.

»Kom God' Herrar, stig in!» (nr 62: 3).

Melodihänvisningen är densamma som för nr 45: 2 (se

närmare musikkommentarerna ovan), vilket visar att me-

lodin var omtyckt även hos familjen Westman.

»Se den blomster-porten och dess
trappa» (nr 62: 4).

Som melodiangivelse står »Knäpp nu bas-violen», en

textvariant som kan ha varit känd bland skaldens vänner

redan före epistelutgåvan 1790. Musikens upphovsman

är åter Grétry och Bellman har använt sig av den till

både Fr. Ep. nr 7 och till nr 57 i denna volym (se när-

mare musikkommentarerna ovan).

»Med Hälsans glada minne» (nr 62:5).

Det förefaller vara en särskild mening med att just me-

lodin till »Träd fram du nattens gud» får avsluta denna

bukett av texter och melodier. Dels anknyter texten till

aftonens avslutning av festen, dels är melodin skaldens i

egen och en av de mest älskade. Troligen är väl också
j

andra versradens »vid Zephirens fläkt» en medveten
|

hänsyftning på det mera kända stället i »Fjäriin vingad»;
I

båda sångerna är litterärt od\\ musikaliskt av skaldens

egen fatabur och tydligen hans ögonstenar (se närmare de

utförliga kommentarerna till nr 46 och 47 ovan).
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»Klockorna röras med sorgliga slag»
(nr 64).

Liksom för nr 24 (se närmare musikkommentarer ovan)

är det uppenbart, att melodin till Fr. Ep. nr 81 är den

avsedda.

»Häckningen» (nr 66).

Denna lilla flersatsiga kantat eller »Cantille» som den

kallas på vinjetten till exemplaret i MAB är genomkom-

I-
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ponerad av Johan Wikmanson och utgör en pendang till

Kraus' älskvärda ^> Fiskarstugan». Liksom i denna är det

också ett slags dramatiskt framställningssätt med Camilla

och Tirsis som huvudfigurer. Den inledande dedikationen

har Wikmanson enligt dateringen i sin visbok tonsatt

2 0 mars, de övriga 5 musikavsnitten 7—9 mars, dvs. i

god tid före den i Bellmans text angivna dedikationsda-

gen, 31 mars 1792. Skalden hade självfallet utfört sin del

tidigare, redan före den ödesdigra kvällen för opera-

maskeraden (16 mars), då Gustaf III, Bellmans djupt be-

undrade vän och beskyddare, skadades så svårt av pistol-

kulan att han avled 29 mars, dvs. bara 2 dagar före

diktens dedikationsdatum.

Wikmansons musik omfattar både solo, en duett och

en »chor» för 3 personer i klaver för sopran, respektive

alt och tenor. Vissa avsnitt äger stor charm, och förutom

den vackra titelvinjetten (av P. Hilleström anser Byström

och Å. Setterwall) bör man observera Wikmansons konst-

närligt eleganta notskrift (se ill. s. 193; närmare fakta

hos Mörner, Johan Wikmanson. . . s. 221 ff). — Musiken

tryckt som nr 8 i musikbilagan efter Wikmansons visbok

i MAB. Tidigare även tryckt i CU V (efter Wikmansons

notskrift i Vf 29 i KB).

>' Helenas fest Den 31 Julii 1792» (nr 81).

Liksom nr 62 består denna dikt av olika text- och me-

lodidelar, och det hela kallas av Bellman själv för diver-

tissement. I bägge fallen gäller det också vänkretsen kring

fru Helena Quiding på Heleneberg. De olika avsnitten

behandlas här nedan var för sig.
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»ögats blickar röijas rena»(nrSi:i).

Melodiangivelsen »Hiertar kan sitt qual eij stilla>- är ej

entydig utan föranleder en del problemställningar. I en

födelsedagsdikt för hertig Karl av Södermanland - okto-

ber 1792 inom Samfundet Pro Patria (se StU VII s. 1-4

samt Byströms kommentarer s. 169 f) kallas sista strofen,

som helt skiljer sig från de övriga, »Aria^> och har som

första versrad: »Hjertat kan sitt qual ej dölja^>. Metern

och formen är exakt densamma för de två första stro-

ferna i 81: I och kan alltså sjungas på samma melodi.

Men musikkommentaren i StU VII (s. icS) lämnar ingen

melodiuppgift. Nu är ju den här aktuella dikten daterad

drygt 2 månader tidigare än dikten för hertig Karl, som

väl därför haft en annan textversion före Helenadiktens

tillkomst och därtill en melodi som var välkänd för skal-

dens vänner. Eftersom texten gar utmärkt bra att sjunga

på »Fjäriln vingad» (Fr. Sg nr 64), kan ju som en hypo-

tes tänkas att Bellman använt sin egen melodi fran ca

1788 (se närmare kommentarerna till nr 46 och 47 ovan)

till en dikt med den av honom själv som melodihänvis-

ning uppgivna textbörjan. Denna dikt skulle i så fall

vara skriven någon gång mellan 17SS och 1791, dvs,

innan »Fjäriln vingad» diktades, och innan Sångutgå-

van trycktes. Nr 36 i föreliggande volym är tillkommen

just under senare delen av våren 1791, den kan också

(på en versfot när) sjungas direkt på »Fjäriln vingad

—

Som ett kuriosum må här även påpekas, att man i nr

loi: 3 finner en strof som likaledes börjar: ->Fijertar kan

sitt qual ej stilla», men där är musiken av Ahlström (se

närmare kommentarer nedan), och f.ö. hör formuleringen

ihop med den pastorala vokabulär som Bellman och hans

vänner använde. Påpekas bör även att de 4 sista stroferna
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av Si: i ej utan förändringar kan sjungas på samma me-

lodi som de 2 första, eftersom de förstnämnda har annan

rimflätning i första halvstrofen.

»Roligt för vår ädla Gumma» (nr 81: 2).

Melodiangivelsen »Tirsis' älskansvärda» är visserligen

kort men ändå tillräckligt karakteristisk för att leda oss

rätt: nämligen till det melodiavsnitt ur Kraus' musik till

»Mjölkkammarn på Hagen» (nr 6c, jfr musikkommenta-

rerna ovan) som börjar med »Tirsis' älskansvärda

Gumma».

»Middags:morteln från köket nu
klingar» (nr 81: 3).

Bellman anger själv att det är fråga om en marsch och

ger som melodihänvisning »Dyre (eg. Milde) Kung, sig

en främling nu bugar», vilket utgör slutstrofen i diver-

tissementet Värdshuset (1787, se StU VI s. 69). Musiken

har Bellman närmast fått från Johann Gottlieb Nau-

manns berömda opera Gustaf Wasa till Kellgrens text,

och Bellman har använt den vid ett flertal tillfällen, bl. a.

i något varierad form redan i Fr. Sg nr 9, (se närmare

musikkommentarerna i StU II s. 72 f, StU VI s. 256 ff,

160 samt StU VII s. 203). Observeras bör att i 81:3

Bellman gjort en da capo-anordning för varje strofbörjan.

— Den för denna text aktuella melodiversionen finns

tryckt som nr 6 i musikbilagan till StU VI (s. 286).

Nr 8 1 : 4—9 har alla melodihänvisningar till olika av-

snitt ur Kraus' musik till pastoralen Fiskarstugan. (»Låt-

om oss vid bordet äta» etc. förutsätter smärre föränd-

ringar på motsvarande melodiställe.) Melodistället för
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»Lätt nu drufvans purpur» (81: 8) har egentligen texten

»Nyss ur vattnets» i st.f. »Mellan vattnets». Bellmans fli-

tiga användande av melodierna ur Fiskarstugan och

Mjölkkammarn visar r}-dligt, hur tjusade han och hans

krets blev just av de samma är komponerade Kraus-

pastoralerna. — Musiken till hela Fiskarstugan finns

tr}'ckt som nr 15 (s. 299 i StU VL även i CU V s. 437
ff), motsvarande musikkommentarer omnämner ett fler-

tal analoga melodihänvisningar hos Bellman till olika av-

snitt i verket (s. 265 f).

»Lycklig den i muntert Lag» (nr 85).

Denna bacchanal har troligen sjungits, pä vilken melodi

är dock ej bekant.

»In i hönshuset, smä pullorna små»
(nr 87).

Melodin är här den berömda »Fiönsgummans visa» av

O. Carelius, som i sin tur använt en folklig visa som

mönster. Bellman har i olika samm.anhang nyttjat 2 vari-

erande versioner, vilka samtliga redovisas i musikkom-

mentarerna till tidigare volymer (StU VI s. 167, StU

Yll s. 2C2 f samt StU X s. 1S5 f\ Den version som här

kan kommia ifråga är tr}-ckt som nr 17 i musikbilagan

till StU VI (s. 331). Föreliggande text använder alltså —
till skillnad från övriga textparalleller — hela melodin.

»Charon på en Doctor såg» (nr 8 S).

Vilken musik av Kraus som här avses har ej kunnat

fastställas.
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»Min Vän! uppå din födslo-dag» (nr 96).

Den marsch ur Naumanns opera Gustaf Wasa som här

anges som melodi är utan tvivel densamma som Bellman

använt redan till Fr. Sg nr 21, »Så lunka vi så småning-

om». Den har också föreskrivits i flera andra samman-

hang och med inbördes något förändrad rytm (se närmare

musikkommentarerna i StU II s. 107 och StU X s. 189 f).

I nr 96 använder skalden mera komplicerad rimflätning

(a-a-a-a-b-b-b-b-c-c-c-c) och låter refrängen utgöra en

självständig strof. Textens meter passar bäst in på den

opunkterade refrängversion som finns tryckt som nr 7

i musikbilagan till StU X (s. 258; musiken gäller dikten

»Standaret vecklas in i dag» och måste vid 3:e och 7:e

versraderna anpassas från det kvinnliga rimslutet till det

manliga i nr 96, vilket dock musikaliskt lätt låter sig

göra). — I Elers Glada qväden (1792) används melodin

(med angivande av tonsättarnamnet »Nauman») för

sången nr 25, »Svar på tal»: »Man frågar mig hvad

Skönhet är».

»Till Academien» (nr 98).

Som melodi anges den vackra musiken till köravsnit-

tet »Bort allt hvad oro giör» ur Bacchi Tempel (StU V s.

131), känd som temamaterial i 2 verk av Haydn, näm-

ligen Stråkkvartett op. 9: 2 Ess-dur, sats 2 (HV III: 20)

samt Air con (eller Tema med) 12 variazioni för piano

(HV XVII: 3). Afzelius (Bellmans melodier, s. 18) anser

med viss rätt, att man bör se kritiskt på riktigheten av

Haydn som upphovsman till Bellmans melodi. Men om
man granskar Haydn-kompositionerna litet närmare,

finns det vissa fakta som ändå pekar direkt på de an-
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givna verken (utöver vad som sägs i musikkommentaren

i StU V s. 224). Haydns båda temadelar innehåller var-

dera 10 takter, vilket i och för sig är en ovanlig företeelse,

särskilt i en menuett. Bellmans melodi innehåller precis

samma antal takter, och överensstämmelsen rent melo-

diskt är tämligen stor, i vissa takter fullständig. Stråk-

kvartettsatsen kallar Haydn endast Menuett, medan där-

emot pianoversionen, som har precis samma melodiska

uppbyggnad som kvartettsatsen, endast har beteckningen

Moderato. Denna tempobeteckning använder också Bell-

man, vilket kan tyda på, att han främst kände till piano-

versionen. Beteckningen menuett hade dessutom med sin

naturliga dansrytmiska betoning av första taktdelen pas-

sat sämre in i det textliga sammanhanget. Båda de här

aktuella texterna är ju tänkta som bordsvisor. — Bell-

mans musik finns tryckt som nr 17 i musikbilagan i StU

V (s. 180).

»Skalderna ha aldrig råd» (nr 99).

Tyvärr är inget närmare bekant om vilken melodi

som använts, men det är troligt, att Bellman vid detta

speciella tillfälle skapade både ord och toner själv (se

f.ö. Byströms kommentar till sid. 190).

»Vackra Barn med ädla seder» (nr 100).

Kraus står som musikens upphovsman, men verkets

namn är ej nämnt. Det torde dock vara tämligen säkert,

att här samma melodi avses som för nr 81:2 och mot-

svarande avsnitt ur nr 60, nämligen »Tirsis' älskansvärda

Gumma» ur pastoralen Mjölkkammarn på Hagen. Men
den melodin passar ej för stroferna 4 och 5, utan de krä-
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ver andra. För 5:6 strofen kan kören ur Måltiden i Fis-

karstugan tänkas: »Vinet det fröjdar ju Menniskjans

hjerta« (musiken tryckt i StU VI s. 309, fr.o.m. Vivace),

men för strof 4 är det svårt att finna någon direkt till-

lämplig Kraus-melodi.

»Solen stolt ur hafvets sköte» (nr loi).

Musiken uppges vara av Olof Åhlström (1756— 1835),

krigsråd i krigskollegiet, musikförläggare och innehavare

av det för samtidens musikliv så betydelsefulla privilegiet

för Kongl. nottryckeriet, välkänd i de lenngrenska och

bellmanska vänkretsarna. Åhlström skrev som bekant

förutom ett mycket stort antal sällskapsvisor även musik

till operan Frigga. Såsom Byström tidigare påpekat (Bell-

man hos börsarkitekten. Fataburen 195 1, s. 186) kan

man ej närmare fastställa, vilken musik av Åhlström

som använts till denna sång. Eftersom noterna i varje

fall ej finns med i direkt anslutning till textmanuskriptet,

kan musiken avse redan kända melodier av honom, men

å andra sidan tycks strofernas inbördes olikhet närmast

kräva specialkomponerad musik. Påpekas bör att vers-

byggnaden i flera fall är densamma som för nr 36 och 81

här ovan, och att texten »Hjertat kan sitt qual ej stilla»

i denna sångs 3:e strof är densamma som melodiangivel-

sen för nr 81: I (jfr kommentarerna här ovan).

»Våra sysslor börjar bli» (nr 103).

Melodin är säkerligen densamma som till vaggsången

»Lilla Charles, sof sött i frid» och därmed även till nr 61

(se närmare kommentarerna till den sistnämnda här

ovan).
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»Till Sabbatens helgd i dag» (nr 105).

Av anvisningarna »Da capo» och »fin» framgår klart,

att dikten har sjungits, av metern och byggnaden att döma
möjligen på en menuettmelodi. Vilken melodi som an-

vänts är dock ej känt.

»Våra löften äro dyra» (nr 106).

Som tonsättare uppges Uttini (1723—95), dvs. den

från 1755 i Sverige verksamme italienaren Francesco

Uttinis tonsättning av "Våra löften äro dyra" (nr 106).

Autograf i K.B.
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Uttini, hovkapellmästare från 17^7. Uttinis musik beva-

ras tillsammans med Bellmans text i Vf 19 (KB). Ton-

sättningen omfattar ett blad, som saknar varje form av

namnteckning men otvivelaktigt är utskrivet av Uttini

själv. Musiken är typiskt pastoral till sin karaktär och

nära besläktad med Uttinis musikaliska dräkt till Bell-

mans hyllningsdikt för Gellert (nr 118, se musikkommen-

tarerna till denna nedan). Bellman har också använt

samma meter i båda dikterna, och musiken har av allt

att döma för bägge tillkommit tämligen samtidigt 1793

(jfr Byströms kommentarer till texterna). — Uttinis mu-

sik, som tidigare publicerats i CU V s. 484 f, återges i mu-

sikbilagan som nr 9 (med smärre förtydligande av för-

tecken m.m.) och fotografi av handskriften på s. 201.

»Skåden den lugna stranden» (nr 107).

Som melodi anges »Hvila vid denna källa», dvs. Ep.

nr 82. Denna musik kan numera med tämligen stor säker-

het hänföras till de melodier som har Bellman själv som

upphovsman. Det melodicitat som förekommer i Wik-

mansons stråkkvartett d-moll op. i : i (i menuettens trio-

del) måste betraktas som en medveten anknytning till

Bellmans redan kända epistel och alltså inte som inspira-

tionskälla för Bellman. — Att Kraus skulle vara den

egentliga tonsättaren förefaller otroligt, främst därför att

Ep. nr 82 är dedicerad till skalden Leopold och säker-

ligen ej skulle stått enbart i Bellmans namn, såvida en

så känd komponist som Kraus varit musikens skapare.

(Se närmare mina kommentarer till musiken i Carl Micha-

el Bellman, Ur Fredmans epistlar, s. 109.)
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»För Elisabeth i dag» (nr 117).

Av texten att döma har denna vers sjungits, melodin är

dock ej känd (jfr musikkommentarerna till nr 38 ovan).

»Skild från tidens ångst och möda»
(nr 118).

Musiken till denna hyllning för Gellert är en »Duo af

Uttini», ett adagio i Ess-dur, ett mollfärgat stycke med
verkningsfull melodik och harmonik. Tryckt i musikbi-

lagan som nr 10 efter faksimil i Bellmansstudier 13

(1959) till N. Afzelius' uppsats om Bellmans Gellert-

översättning: Två stilar, två temperament, s. 72—73.

Uttinis tonsättning lär ha tillkommit på särskild begäran

av Bellman (Afzelius, a.a. s. 33).

Rättelse till StU VII

I StU VII (1938) har i musikbilagan med Kraus' musik

till »Bland de hvita tjäll och tak» (nr 15) alla förslag fått

karaktären av s.k. kort förslag, dvs. =^ . Enligt origina-

let skall de dock tecknas som långt förslag och i likhet

med liknande ställen i föreliggande musikbilaga för att

låta harmonik och textaccent komma till sin rätt tecknas

och utföras efter främst följande regler:
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Detsamma gäller för de i StU VII ur Kraus' »Fiskarstu-

gan» återgivna melodiavsnitten (nr i6 och 17), som alltså

bör ha förslagen tecknade på samma sätt som i den kom-

pletta versionen i musikbilagan till StU VI.



I musikkommentaren särskilt omnämnda

källor och förkortningar, utöver ovan

(s. 4-6) redovisade.

AfzeliuSy N.j Bellmans melodier. Sthlm 1947.

Atterhom, P. D. A., Svenska siare och skalder. VI :i (2

uppL). Örebro 1863.

Bellman, C. M.y Ur Fredmans epistlar. Textbok till gram-

mofonserien (utg. av grammofonbolaget Discofil).

Sthlm 1959. (Innehåller förutom texter till 24 epistlar

ordförklaringar samt uppsatsen Bellman, människan

och skalden, av O. Byström, och musikkommentarer

samt uppsatsen Bellman och musiken, av C.-G. S.

Mörner.)

Elers, ].y Glada qväden (med musik). Sthlm 1792.

»Fem Nya Kongl. Fri-Corpsens Krigs-Wisor . . .». Öre-

bro 1789. (Skillingtryck i KB.)

Hoboken, A. van, Joseph Haydn. Thematisch-biblio-

graphisches Werkverzeichnis. Bd i. Mainz 1957. (HV)

Krans, J. M., Visbok (med texter av Bellman; musiken i

avskrift av J. Wikmanson). MAB.

Krogh, T., Bellman som musikalsk Digter. Kvhn 1945.

(Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning. 196.)
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Mörner, C.-G. S., Johan Wikmanson und die Briider

Silverstolpe. Einige Stockholmer Persönlichkeiten im

Musikleben des Gustavianischen Zeitalters. Sthlm 1952.

— , Två visböcker frän i/co-taler. Med musik av J.

Wikmanson och J. M. Kraus (Ord och Bild 1949).

CU V Samlade Skrifter af Carl Michael Bellman, urg. av

J. G. Carlén. V. Srhlm 1S61. (Musiken i red. av J. A.

Josephson.)

Fr. Ep. Fredmans Epistel.

Fr. Sg Fredmans Sang.

KB Kungliga Biblioteket.

MAB Kungl. ^Vlusikaliska Akademiens bibliotek.

}vIT Musikaliskt Tidsfördrif (utg. av O. Åhlström). Sthlm

1789 ff.

StU föreliggande Standardupplaga.

UUB Uppsala Universitetsbibliotek.
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Register till kommentaren.

De rent språkliga förklaringarna äro i regel ej regi-

strerade. Ej heller musikkommentaren. Kursiv anger mer

utförlig kommentar.
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Arenander, L. M., 126.
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Arnqvist, C. E., 106.

Aschling, C. F., 50.

Asplund, A., 2j.
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Billmarck, P., 152.
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Borgman, Maja Lisa, 142.

Boxberg, W., 48.

Bredström, P,, 102, 109.

Bruseli, J. G., 31, 60.
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Cortehu, J., 67.

Dalin, O. von, 136.

De Geer, Charlotte, 131.

De Geer, Hedvig Ulrica, 37.

Dubois, J., 13.

Dubois, Sara Helena, 13.

Duwall, J. D., 106.
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Ehrensvärd, C. F., 114.

Elfman, A., 65, 66, 130, 153, 159.

Elfman, G., 66.

Elia, 96.
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Enander, Christina, io6.

Enander, M., 106.

Esterhazy, N., 45, 78.

Fiellman, S., 1^2.

Fischerström, J., 82.

Floor, C, 34.

Floor, P., 34.

Floor, Regina Christina, 34.

Fries, Anna Helena, / j.

Fries, N., i j.

Fuhrman, P. H., 77.
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Gustaf III, 80, 83, 90.
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Hallström, H., ijj.

Hallström, Johanna Sophia, i jy.
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Hartmansdorff, C. von, 114.

Haydn, J., 45, 78.

Hedin, S. A., ;8.

Heland, Catharina Charlotta von,

60.

Heland, J. G. von, 60.

Hellmansson, J., 92.

Hilleström, Charlotta Ulrica,

124, 155, mil.
Hilleström, P., 71, 121, 153, m.fl.

Hogarth, W., 42.

Holberg, L., 96.

Holmdorph, G., 19.

Horn, C. F., 114.

Iris, 142.

Iwersson, G,, 50.

Jernberg, J., 86.

Jernberg, Maria Elisabeth, 86.

Jofur, 139.

Järner, P., se Gärner.

Karsten, C. C, 18.

Kellgren, J. H., 44, 53.

Kempensköld, Charlotta, 29, 8^,

m.fl.

Kempensköld, D., 29, 89, m.fl.

Kirstein, A. U., 87.

Krafft, P. d.ä., 21.

Kraus, J. M., 26, 73, y6, 102.

Lagerbring, C, 84.

Lampa, Christina Catharina,

68.

Lampa, J., 68.

Lampa, M., 68,

Lehnberg, M., 26.

Lenngren, Anna Maria, 157.

Lenngren, P'. F., ^j.

Leopold, C. G., 53.

Lidner, B., 1 32.

Lidner, Jaquette, 132.

Lillie, C, 41.

Lillie, O., 40.

Lindström, M., 68, 106.

Lohman, J, A., iij.

Lundström, C. J., jj,
Löfberg, "grälmakar L.", 92, 102.

Löfling, Anna Margaretha, 89
m.fl.

Malmgren, O., j/, 152.

Maria, portugisisk drottning, 104.

Martin, E., 70, 134, 148, 157.

Martin, J. F., 161.

Masreliez, L., 154, 161.

Mazer, J. P., 162,

Medling, Christina Carolina,

141.

Medling, J., 141.

Meijerfeldt, J. A.
Meijerfeldt, Lovisa Augusta, 57.

Mollberg, 112.

Mozart, W. A., /j.

Noer, E., 141, 14^.

Nyman, Christina, jo.

Nyström, Carolina Margaretha,

152.

Nyström, F., 1^2.
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Palmstedt, C, i^J-

Palmstedt, E., 6j, 6j, 71, 76.
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70, 71, 74, 76, 82, 134.

Pehrman, S., 7^7.
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Pfeiffer, J., 28, 145.

Pilo, C. G., 136.

Posse, N., 118.
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Quiding, B. C, 162.
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Radou, Sara Helena, 13.

Refunk, J. V., 760.

Ribbing, A. L., 114.
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36.

Risell, Ulrica Maria, 77, 54, 55,

130.

Rooth, C. A,, 1)2.
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160.

Schneidler, C., 86.

Schneidler, J. G., 40.
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dillman, A., 63, 160. Zellbell, F., 128.

Willman, C. G., 63. Zettherman, M., 13.

"Wingmark, C. iC2, 109. 112, 123, Åhlström, O., 73.

144, 146. Åkerman, Lovisa, 742.

Völschov, C. M., 17, 20. öhrström, Christina, 103.
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II.

TOPOGRAFISKT REGISTER.

Barnhuskällaren, 66.

Cythera, 155.

Elfvik, i6j 46.

Fiskarstugan, 76, 134.

Haga, 53.

Hagen, 76, 134.

Hallkved, 56.

Heleneberg 23, 24 (bild), jj, m.fl.

Höggarn, 50.

Kolmätargränd, 97.

Kräftriket, 153, 157.

Kungsholmsbron, "Nya K.", 94.

Kungsholms kyrka, ic6, 137
(bild).

Kungsör, 123.

Lilla Homsberg, 148 (bild), 15 c.

Lilla Skuggan, 32.

Maja Lisas kaffehus, 142.

Mäster Anders, 94, 106, 124.

Mölna gård, jj.

Xiordians hög, 9, 11 (bild), 29.

Odensviholm, 65.

Ophir, 46.

Riddarholmskyrkan, 52, 63.

Rosendahls krog, iii.

Saltsjötorget (Södertälje), 17.

Saltängstorget, 17.

Serafimerlasarettet, 117.

Skeppsholmen, 14.

Skinnarviken, 18.

Solna kyrka, 53.

Telje (Södertelje), 17, ico, 109.

123.

Tjälvesta, 29, 89, m.fl.

Traneberg, 94.

Tre Tunnor, 73.

Tripoli, 148.

Ärsta gärd, 129 (bild), 131.

Åshusby, 9, 10 (bild), 28, 29, 54,

56, 162.
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III.

REGISTER TILL ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR.

Arla Coldinuorden, 42.

Augustirevolutionen, 47.

Bacchi Orden, 65, 66.

Birfilare, 112.

Bischoff, 23.

Bondepractikan, iiy
Brännhus, 64.

Cambio, 51.

Canapé, jj.

Citrinchen (Bellmans), J2.
Cittra (Bellmans), 92.

Collegium Medicum, 94.

Cour, 116.

Curator ad litern, 55.

Cursor, 131.

Cymbal, 74.

Distingen, 18.

Dränk, 64.

Elisabeth Westmans visbok, 57.

Fardag, 35.

Finkel, 96.

Flaggan, svenska, 11.

Fleuttravers, 47.

Fredmans Epistlar, 29, jj.

Fyrbytare, 114.

Fågelbur, 82, 99.

Fälenubb, 97, 123.

Fälsup, 117.

Gefle riksdag, 75.

Gellerts Fabler, 118, 160.

Gröpe, 64.

"Gumma", 103.

Gustafs skål, 54.

Göktytare, 114.

Göticism, 9.

Huggare, 79.
Hållstation, 123.

Kanariefågel, 82.

Knutsgillet, Malmö, 134.

Kollektör, 143.

Krutbruk, 19.

Kullerstol, 103.

Kältring, 112.

Läderkarpus, 97.

Maraskin, 77.

Middagsmortel, 103.

Musikaliska lotteriet, 44, 59.

Nankinskolt, 137.

Nationella dräkten, 143.

Nummerlotteriet, 143.

Par Bricole, 54, 94.

Persico, 79, 96.

Pleureuser, 94.

Politiegubbar, 153.

Pomeransbrännvin, 79.

Prackare, 114.

Punsch, 55,

Ragu, 116,
,



Rataphia, 123, / jo.

Ringerska, 80.

Rondo, 78.

Saffranskringla, 153.

Schabrak, 109.

Seinbrev, 44.

Serafimerringning, 52.

Skallmeija, 17.

Stekvändare. 116, 142.

Sröfvelmanchetter, 94.
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Svenska Akademien, 42, 68, 70.

Sörpe, 102.

Themis slott, 45.

Tjärkullrare, 112.

Vallackare, 114.

Zodiacen, 125.

Åldfru, 54.

Åm, 20.












